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„Munka és magánélet összehangolását segítő helyi 
innovatív kezdeményezések Komlón” című 

TÁMOP – 2.4.5-12/3-2012-0007 

pályázat 
 A projekt célja: a város hivatalaiban és a városi szolgáltatóknál családbarát 

környezet kialakítása, és e szolgáltatásokhoz a lakosok akadály nélkül és 
térítésmentes hozzáférjenek; élhető települési környezet kialakítása 

 
A pályázat kedvezményezettje: 	

Komló Város Önkormányzata 	

 	

A projekt szakmai megvalósítását végző cég:	

Georesearch Nonprofit Kft 	

 	

A projekt-kivitelezés helyszíne: 	

Komló	

 	

A projekt időtartama: 	

2013.07.01 – 2014.12.28.	

	

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális	

 Alap társfinanszírozásával valósul meg.	

	




A projekt céljai:	

	

•  Civil-önkormányzati-üzleti fórum megteremtése (Helyi 
szövetségek kialakítása) 

•  A munka és a magánélet zökkenőmentes összehangolása 
(Nyitvatartási- és ügyintézési idők racionalizálása) 

•  A városi közlekedésszervezés áttekintésével javaslatok 
megfogalmazása (Közlekedés összehangolása a munkaidővel/ 
tanulással, az intézmények nyitva tartásával, közlekedési  kapacitások 
átgondolása, forgalomirányítás iskolák környékén) 	


•  Élhető, felhasználóbarát települési környezet (koncepció 
kialakítása) 

•  A város szolgáltatóinak és hivatalainak felhasználó- és 
bababaráttá tétele (Család-, felhasználóbarát hivatalok/ intézmények 
kialakítása) 



Az alkalmazott módszerek: 

A helyzetfeltárás, igényfelmérés és a javaslatok tétele során használt források, 
módszerek: 

 
•   kérdőíves interjúk (kérdéssor alapján, nyitott és zárt kérdésekkel egyaránt), 
interjúalanyok száma: 300 fő; igényfelmérés; mélyinterjúk 13 civil szervezet 
képviselőivel;  

•   alapkutatás: internetes kutatás, információgyűjtés, adatgyűjtés, stratégiák és 
jogszabályok áttekintése; 

•   workshopok, megbeszélések, szakmai fórumokon való részvétel; 

•   elemzések készítése; ajánlások megfogalmazása, jó/bevált gyakorlatok átvétele. 



http://www.komlo.hu/
csaladbarat/	






Felhasználóbarát települési 
környezet koncepciója 

Cél: felhasználóbarát városi környezet koncepciója, olyan javaslatok 
megfogalmazása, mely segítséget nyújt egy élhető települési környezet 
kialakításában 
 
Hogy egy városban mennyire kellemes az élet? 
← a benne élők (lakosok, szolgáltatók, városvezetés) közösségi 
aktivitásán is múlik  
 
A felhasználóbarát település - élhető település: 
 
= kellemes hétköznapi életminőség, a szolgáltatások kényelmes 
elérhetősége, a városi terek élménygazdagsága.  
 
 
 

 

	  



Felhasználóbarát települési 
környezet 
Ha egy város élhető, ha a lakosok számára a szolgáltatások megfelelő 
minőségben elérhetők  
 
→ növeli a város vonzerejét,  
→ szívesebben laknak ott az emberek, 
→ a település önértékelése és identitástudata is formálódik,  
→ motivációt kap újabb fejlesztésekre. 
 
A vizsgálat: 
o  az ember és településnek viszonyán alapul,  
o  kérdései:  

o  mitől érezik magukat otthon a településükön,  
o  mennyire tartják megfelelő állapotban a lakókörnyezetüket, a 
várost, a környezeti elemeket,  
o  hol tart Komló a szellemi, közösségi élet területén,  
/16 kérdés – 300 fő/ 

 

 



Felhasználóbarát települési 
környezet 

Vizsgálat eredménye: 

-‐ 	  A komlóiak 2/3-a szívesen él lakóhelyén, nemek szerinti nincs 
eltérés 

-  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.  



Felhasználóbarát települési 
környezet 

 

 

	  

Az	  Ön	  véleménye	  szerint	  melyik	  jelző	  illik	  a	  legjobban	  Komló	  
városára?
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Felhasználóbarát települési 
környezet 

Mi	  a	  véleménye	  az	  alábbi	  területek	  állapotáról	  ?
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Felhasználóbarát települési 
környezet 

Milyen	  az	  állapota	  …..
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Felhasználóbarát települési 
környezet Az	  értékek	  megóvásának	  legmegfelelőbb	  megoldása
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¼.  a képviselőtestület említése → a komlóiak elsősorban a város vezetésétől 
várják a koncepció megvalósulását.  
A komlóiak 1/5-e bevonná a társadalmi szervezeteket 

	


A válaszadók közel fele 
szerint a polgármesteri 
hivatal az a szervezet/
intézmény, amely 
segítségével a 
legjobban lehet Komlót 
fejleszteni, hogy az 
élhető város 
koncepciója 
megvalósuljon. 



Felhasználóbarát települési 
környezet 

Komló lakossága mivel járulna hozzá a város fejlesztéséhez, az élhető város 
koncepciójának megvalósításához: 

•  elsősorban munkával,  
•  az anyagi hozzájárulás kis százalékban, erre nem tudnak/akarnak 
áldozni a város lakói. 

 
A város épített környezetének fenntartása, megóvása: 

•  75%: a tulajdonos feladata,  
•  60%: az önkormányzatnak is közre kell működnie,  
•  10% szerint ez a civil szervezetek feladata is. 

 
Az élhetőség legfontosabb akadályozó tényezői: 

•  91%: munkalehetőségek hiánya, 
•  50%: megoldatlan romakérdés, 
•  40%: elvándorlás, 
•  40%: közbiztonság romlása. 

 
 



Felhasználóbarát települési 
környezet 

Élhető, felhasználóbarát városi környezet megteremtése  
 
 
 

1.  A mérőhálózat fejlesztése 

2.  Közösségi terek bővítése 

3.  Kerékpáros közlekedés megvalósítása 

4.  A lakosság környezettudatosságának növelése 

5.  Hulladékgazdálkodás fejlesztése 



Felhasználóbarát települési 
környezet 

Élhető, felhasználóbarát városi környezet megteremtése  
 
1.  A mérőhálózat fejlesztése: lehetővé teszi, hogy pontosabb képet 
kapjunk Komló légszennyezettségéről, ami a hatékony levegőminőség-
javító intézkedések alapfeltétele. 

 Mobil mérőállomás alkalmazása 
 
•   pl. forgalmas Kossuth Lajos út mentén (pl. a vasúti átkelőnél a lassító 
forgalomnál, a Városháza térnél),  

mely  
•  a legveszélyesebbnek számító anyagok - ózon, nitrogén oxidok, 
szállópor (PM10)- koncentrációját óránként méri  
• légszennyezettséget befolyásoló meteorológiai paramétereket is 
vizsgál: szélirány, szélsebesség, hőmérséklet, páratartalom, 
légnyomás, a napsugárzás intenzitása. 



Felhasználóbarát települési 
környezet 

 
 

2. Közösségi terek bővítése: közösségi és szolgáltató tér infrastrukturális 
kialakítása, működtetésének támogatása → hozzáférhetővé válnak az 
életminőségét javító további közösségi, kulturális, közművelődési, szociális, 
kommunikációs és egyéb szolgáltatások. 

Zöldterületek bizonyos funkciókkal való megtöltése, használata 
•  Szabadidős szolgáltatások (pl. extrém pálya) 
•  Természet- és tájmegőrzés aktív részvétellel programok 

szervezésével  
•  Helyi, kis térségi termékek promóciója 
 

Közösségfejlesztés 
•  Nyilvános közösségi beszélgetések 
•  Helyi kalendárium 
•  Helyi tankatalógus 
•  Gyermek- és ifjúsági önkormányzat 

Bababarát foglalkoztató könyvtár	

Filmklub	


Hagyományok ápolása, felélesztése	

Ifjúsági információs pont szolgáltatás	




Felhasználóbarát települési 
környezet 

 
 

3.  Kerékpáros közlekedés fejlesztése, a közösségi közlekedés 
számára kialakított közös folyosók kialakítása 

Kerékpáros közlekedés 
2011-ben átadták Komlót és a környező településeket összekötő kerékpárutat: a komlói Ipari 
Park – Mecsekpölöske – Magyarszék - Sikonda 
 
Az elsősorban közúti forgalomból származó levegőszennyezettség-
csökkentés érdekében Komló városában is javasolt, célszerű a kerékpár 
használat, ahol a terepi útviszonyok ezt lehetővé teszik.  
 
Ott, ahol ez megoldható, kerékpáros és a közösségi közlekedés számára 
kialakított közös folyosók kialakítása célszerű.  
 
A Városháza térnél délre, kikerülve a forgalmas kereszteződést, javasolt a 
kerékpárút kijelölése, illetve a négysávos úton a külső sáv megosztásával lehetne 
megvalósítani a biztonságos kerékpáros közlekedést 
 



Felhasználóbarát települési 
környezet 
4.  A lakosság környezettudatosságának növelése: 

környezettudatosság = magatartásforma, melynek gyakorlati célja az 
„ember – környezet viszony” harmóniájának megteremtése.  

•   Nevelési - oktatási intézményekben folyó egészség- és környezeti nevelési törekvések, a 
környezettudatos működés ösztönzése, esetleges anyagi támogatása	


•   A természetközeli élményszerzés, a gyakorlati tapasztalatgyűjtés ösztönzése 	


•  Környezetvédelmi szemléletformálást és ismeretterjesztést szolgáló tevékenységek 
(szemléletformáló akciók, tanácsadó jellegű mintairodák stb.) szervezése, ösztönzése, támogatása 

•   Az ismeretterjesztés és szemléletformálás terén erőteljes hatást gyakorló szereplők 
(pl. iskolák, civil szervezetek, egyház, helyi média) közti együttműködés erősítése, aktív 
részvételük a környezeti nevelés és szemléletformálás munkájában. 

• Termelői- fogyasztói hálózatok, szakmai közösségek létrehozása.	


•  A fenntartható fogyasztás pozitív hazai és nemzetközi példáinak bemutatása, médiaműsorok 
készítése és sugárzása a helyi adón 



Felhasználóbarát települési 
környezet 
5. Hulladékgazdálkodás fejlesztése 
 
•  Hulladékkommandó 

•  Városközeli helyeken a hulladékok összegyűjtése közmunka program keretein belül. 
Figyelőszolgálat, Mecsek Rallye rendezvény után a szemétgyűjtés szervezett 
megoldása.  

•  Önkéntesek toborzása, akik nevelési célzattal járnák Mecseket a kirándulók 
szemetelése miatta. A megtelt hulladékgyűjtők többszöri ürítése. 

•  Bírságok kellő nagyságú megállapítása illegális lerakás miatt, illetve annak 
elriasztásának céljából.  

•  Annak átgondolása, hogyan lehetne a tényleges, valós mennyiség után fizetni a 
díjat, ne az ürítés alapján.   

•  Hulladék-felszámolási lakossági programok indítása, veszélyes hulladékok 
többszöri begyűjtése (legalább negyedévente), többszöri lomtalanítási lehetőségek. 

•  Szelektív hulladékgyűjtő szigetek több ponton való kihelyezése, sűrűbb ürítése.  

•  Rajzpályázatok hirdetése az iskolásoknak. 



KÖSZÖNÖM  
A FIGYELMET! 

http://www.komlo.hu/
csaladbarat/	



