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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az INNORATIO Kutatóintézet Nonprofit Kft. elkészítette – a Makó és Térsége 
Szennyvízcsatornázási Társulás megbízásából – Kiszombor település Local Agenda 21 
Fenntartható Fejlıdés Helyi Programját, melyet elıterjesztésünkhöz mellékeltünk. 
 
A Fenntartható Fejlıdés Helyi Programjának elızményei:  
A Local Agenda 21 az ENSZ ajánlása alapján a helyi fenntarthatóság programja a XXI. 
századra.   
Az ENSZ 1972-ben hívta össze Stockholmba az elsı Környezeti Világkonferenciáját, a 
konferencia záródokumentumaként elfogadták az un. Stockholmi Nyilatkozatot, melyben 
lefektetett alapelvek határozták meg a késıbbi nemzeti, illetve helyi fenntarthatósági 
stratégiákat. Ugyancsak az ENSZ kezdeményezte 1984-ben a Környezet és Fejlıdés 
Világbizottság létrejöttét, mely mőködése nyomán látott napvilágot 1987-ben a Közös Jövınk 
jelentés (Brundtland-jelentés). A jelentés fı üzenete a fenntartható fejlıdés mottója: „A 
fenntartható fejlıdés olyan fejlıdés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, 
hogy veszélyeztetné a jövı generáció esélyeit abban, hogy ık is kielégíthessék 
szükségleteiket.” Az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiróban megrendezett világkonferencia 
dokumentuma az Agenda 21 nyilatkozat, mely hangsúlyozza a helyi fenntarthatósági tervek 
kidolgozásának szükségességét. Az Európai Unió tagállamainak vezetıi 2000 márciusában 
fogadták el a Lisszaboni Stratégiát, amely Európa fenntartható fejlıdésének 2010-ig tervezett 
programja volt. Sajnos ebbıl nem teljesült az idıszak végére minden, ezét továbbfejlesztése 
és a hiányosságai pótlására készült a Göteborgi Stratégia, melyet követıen a 2002. évi 
Johannesburgban megtartott Világkonferencia hasonló összegzéssel zárult. 
Magyarországon az Új Széchenyi Terv az a nemzeti fejlesztési tervdokumentum, amely a 
fenntartható fejlıdés érdekében, a nemzetközi dokumentumokkal összhangban hosszútávú 
célokat fogalmazott meg. A célok megvalósítását hét tematikus program volt hivatva 
elısegíteni, mint a Gyógyító Magyarország-Egészségügyi Program; a Zöldgazdaság-
Fejlesztési Program; az Otthonteremtési Program; a Vállalkozásfejlesztési Program; a 
Tudomány-Innováció Program; a Foglalkoztatási Program és a Közlekedésfejlesztési 
Program. Magyarország EU-s elnöksége alatt világossá tette, hogy a pénzügyi és gazdasági 
válság ellenére is rendkívül fontosnak tartja a környezetvédelem, a fenntarthatóság témakörét. 
A Nemzeti Fenntarthatósági Fejlıdési Stratégia a következı horizontális célkitőzéseket 
tartalmazza:  
 
 



a közösségi tudásbázis növelése, a tudományos kutatás és tudáscsere erısítésével, és a 
kutatási eredmények elérhetıvé tételével; a fenntarthatóságról szóló tudás két irányból, a 
közoktatás és a média felıl történı közvetítése; a társadalmi csoportok és a gazdasági 
szereplık bevonása a közpolitikai döntési folyamatokba; a közpolitikák fejlesztése, illetve 
átalakítása és hatékony megvalósítása a fenntarthatóság elvei és gyakorlata alapján; az 
intézményrendszer fejlesztése, illetve átalakítása; a változások monitoringja és értékelése, 
amelynek eredményei visszahatnak a tudásbázisra, illetve minden más cselekvési területre is. 
 
A fenntarthatóság helyi programjára nemcsak a fejlesztési irányok meghatározása miatt van 
szükség, de az eredményes pályázás elıfeltétele is, hogy közép- és rövidtávú fejlesztési 
programmal, fenntarthatóságra vonatkozó stratégiával is rendelkezzen egy település.  
 
A mellékelt települési Program a lakosság körében végzett kérdıíves, reprezentatív felmérés 
alapján helyzetértékelést (51-69. old.) tartalmaz, a megfogalmazott jövıképben (71-74. old) a 
környezet minıségi átalakulása meghatározójaként a szennyvízelvezetés és a szélenergia, 
mint alternatív energiaforrás szerepel.   
A Program a helyi környezetvédelmi stratégiai célok összegzése (75. old.) után a közvetlen 
célok megvalósításához tartalmazza a javasolt rövid- és középtávú tervezési és cselekvési 
terveket is. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kérem, hogy megismerve Kiszombor település Local Agenda 21 – Fenntartható Fejlıdés 
Helyi Programját, a Képviselı-testület azt a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
  
Kiszombor, 2012. március 21.   

  
Tisztelettel: 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
 
 
 
Tárgy: Kiszombor település Local Agenda 21 Fenntartható Fejlıdés Helyi Programja. 
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HATÁROZATI JAVASLAT  

  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a 
Kiszombor település Local Agenda 21 Fenntartható Fejlıdés Helyi Programját. 
 
Kiszombor település Local Agenda 21 Fenntartható Fejlıdés Helyi Programja a határozat 
mellékletét képezi. 
  
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 


