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 Rövid összefoglaló a fenntartható közösségek tervezésben használt részterületek tartalmáról 

 

Közlekedés és hálózat, jó közlekedési kapcsolatok 

A közlekedési eszközök, beleértve a tömegközlekedést hozzásegítik a helyieket ahhoz, hogy a 

településen belül és települések között közlekedjenek. Ennek eredményeképpen csökken a 

személygépjárműhöz való függőség, mivel a nélkül is könnyű a valahova való eljutást tervezni. A helyi 

infrastruktúra ösztönözi a helyieket arra, hogy gyalogosan vagy kerékpárral közlekedjenek.  

 

Lakásügy és épített környezet, jól tervezett és épített 

A hely szelleme (például mitől tartja a közösség azt a helyet pozitívnak, vagy éppen miért 

különböztetik meg a helyiek azt egy másiktól). Az épületek jó állapotban vannak, biztonságosak és 

megfelelő funkciójuk van azok számára, akik használják. Olyan épületek, amelyeket a közösség tagjai 

akarnak és tudnak is használni. A helyiek számára elérhetőek olyan terek, ahol pihenni és 

szabadidőjüket el tudják tölteni.   

 

Kormányzás- Jól vezetett 

Amikor a közösséget is érintő döntéseteket hoznak, a közösség tagjainak lehetőségük van abba 

beleszólni. A döntéshozatali folyamatokba való bekapcsolódás biztosított. A közösség élvezi a 

közösségi értékek összességét, illetve tagjai felelősséggel vannak egymás iránt.   

 

Szociális és kulturális ügyek- Aktív, befogadó és biztonságos  

A közösségi szellem, hangulat kialakult. A közösség tagjai örömmel vesznek részt különböző 

eseményeken, legyen az sport, adományozás vagy fesztiválok. A szomszédok tisztelik egymást és 

figyelnek egymásra. Minden embert egyformán kezelnek. A bűnözés szinte nem létezik, alacsony a 

droghasználat és mérsékelt az antiszociális viselkedésforma. A rendfenntartás hatékony és 

lakosságbarát.  
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Környezettel kapcsolatos- környezetbarát 

Aktívan tesznek erőfeszítéseket a klímaváltozás érdekében (pl.: szelektív hulladékgyűjtés, 

víztakarékosság, energiahatékony házakban élnek az emberek,  a házakat olyan területeken építik, 

amelyek miatt nem kell erdőket, zöld felületet kiirtani). Tiszta, zöldebb és biztonságosabb 

településrészek vannak (pl.: az illegális hulladéklerakókat felszámolják, a közterületi szemetelést 

kontrollálják, graffiti mentes falfelületek vannak, valamint ellátják a település üzemeltetési és 

fejlesztési feladatait stb.).  

 

Gazdaság- Virágzó gazdaság 

A helyi embereknek lehetőségük van pénzszerzése a saját lakóhelyükön, az életminőség magas. 

Ösztönözve vannak arra, hogy saját vállalkozásukat megnyissák, valamint a pénzüket helyben 

költhessék el; hogy a helyi vállalkozásokat támogassák. A sikeres vállalkozások munkahelyeket 

teremtenek a helyiek számára, amivel a közösség tagjai számára jobb életkörülményeket 

biztosíthatnak.  

 

Egyenlőség- Mindenki számára igazságos 

Kortól, nemtől, fajtól, kultúrától és képességektől függetlenül mindenkinek azonos hozzáférése van a 

szolgáltatásokhoz, munkalehetőséghez, és oktatáshoz a településén. Ez az igazságosság, nem luxus, 

mindenki számára természetes. Az igazságosság biztosítja a lehetőséget a jövő nemzedékei számára 

is.  

 

Szolgáltatások- Jól ellátott 

Magas minőségű szolgáltatások érhetőek el a családok, gyermekek (beleértve a kisgyermekeket is). A 

szolgáltatások sokrétűek: egyaránt elérhetőek közösségi, önkéntes és magánszolgáltatások (pl.: 

ingatlanügynökség, piac, élelmiszerbolt, hivatali ügyintézés, oktatási intézmények stb.) és ezek a 

teljes közösség számára hozzáférhetőek.  

 

 


