
	  
IV. Felhasználóbarát települési környezet fejlesztésének koncepciója kialakítása, 

fejlesztése 
 
Hogy egy városban mennyire kellemes az élet, a benne élők (lakosok, szolgáltatók, 
városvezetés) közösségi aktivitásán is múlik. A felhasználóbarát település kifejezés közel áll 
az élhető város kifejezéshez, mely kellemes hétköznapi életminőséget, a szolgáltatások 
kényelmes elérhetőségét, a városi terek élménygazdagságát jelenti. Az, hogy egy város élhető, 
hogy a lakosok számára a szolgáltatások megfelelő minőségben elérhetők, növelheti a 
városok vonzerejét, szívesebben laknak ott az emberek, emellett annak önértékelése és 
identitástudata is formálódik, valamint motivációt kap újabb fejlesztésekre. 

Készült lakossági körben egy igényfelmérés, mely az ember és városának viszonyán 
alapult, és olyan kérdéseket vizsgált, hogy mitől érezik magukat otthon a településükön, 
mennyire tartják megfelelő állapotban a környezeti elemeket, hol tart Komló a szellemi, 
közösségi élet területén, továbbá mit tesz az önkormányzat azért, hogy a városuk élhetőbbek, 
fejlettebbek legyenek. Vizsgálat eredménye többek közt, hogy a komlóiak kétharmada 
szívesen él lakóhelyén, a közvetlen lakókörnyezetükkel még nagyobb arányban elégedettek a 
komlóiak, mint általában a várossal. A város lakosainak 39%-a szerint a város unalmas, 34%-
a szerint nyomasztó, 29%-a szerint szomorú, 21%-a szerint feszült. A válaszadók közel fele 
szerint a polgármesteri hivatal az az intézmény, amely segítségével a legjobban lehet Komlót 
fejleszteni, hogy az élhető város koncepciója megvalósuljon. Komló lakossága a válaszadók 
szerint elsősorban (önkéntes és fizetett) munkával tudna hozzájárulni a város fejlesztéséhez, 
az élhető város koncepciójának megvalósításában. Az anyagi hozzájárulás csak nagyon 
keveseknél jöhet szóba, valószínű, hogy erre nem tudnak/akarnak áldozni a város lakói. A 
komlóiak háromnegyede szerint a tulajdonos feladata a város épített környezetének 
fenntartása, megóvása, háromötödük szerint ebben az önkormányzatnak is közre kell 
működnie, egyharmaduk a fenntartót is bevonná ebbe a munkába, s egytizedük szerint ez a 
civil szervezetek feladata is. Az élhetőség legfontosabb akadályozó tényezőjének a komlóiak 
a munkalehetőségek hiányát említették 91%-ban. A városlakók fele szerint ezt a megoldatlan 
romakérdés is okozza, szintén magas (mindkét esetben több mint kétötöd) arányban említették 
az elvándorlást és a közbiztonság romlását. 

 
A vizsgálatok, alapján az élhető városi környezet megteremtése érdekében az alábbi 

feladatok megvalósulására lenne szükség: 
• A mérőhálózat fejlesztése: lehetővé teszi, hogy pontosabb képet kapjunk Komló 

légszennyezettségéről, ami a hatékony levegőminőség-javító intézkedések alapfeltétele. 
• Közösségi terek kialakítása: eredményeként hozzáférhetővé válnak Komló lakosságának 

életminőségét javító közösségi, kulturális, közművelődési, szociális, kommunikációs és 
egyéb szolgáltatások. 

• A tömegközlekedés fejlesztése: közlekedési rendszerek elektronizálása, az utasforgalom és 
a forgalomirányítás és forgalomtechnikai eszközeinek fejlesztése. Alternatív, 
környezetkímélő közlekedési módok biztosítása, kerékpáros és a közösségi közlekedés 
számára kialakított közös folyosók kialakítása. 

• A lakosság környezettudatosságának növelése: a környezettudatosság a társadalom és 
tagjai számára legmegfelelőbb, hosszú távú környezeti érdekeket céltudatosan ötvöző, 
tudományosan megalapozott gondolkodás és az azon alapuló magatartásforma, melynek 
gyakorlati célja az „ember – környezet viszony” harmóniájának megteremtése.  

• Hulladékgazdálkodás fejlesztése: az alapfeltételek adottak Komló településen, viszont az 
illegális lerakások elleni intézkedések megtétele szükséges. Pl. díjak átgondolása, a 
hulladékgazdálkodás rendszerének hatékonyabb, nagyobb kihasználása, lakosság 



környezettudatos viselkedésre való ösztönzése.	  


