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Ideális esetben az állandóan megújuló, modern ismeretekkel rendelkezı gazdasági szereplı 
közjót is szolgál, hisz tisztelve a helyi értékeket (falu, város, régió, ország) hozzájárul a 
települések fejlıdéséhez és ezáltal a közösség életminıségét is javítja. 

Elengedhetetlen tehát a konszenzus és a dialógus a cégek, vállalkozások és a helyi politika 
képviselıi az önkormányzatok között, hisz a cél közös: fenntarthatóbb (gazdasági, társadalmi 
és környezeti szempontból is), minél élhetıbb közösségek, városok, falvak nemcsak magunk, 
hanem az utánunk következı generációk számára is. 

Ehhez azonban a cégek számára létfontosságú partner a helyi hatóság az önkormányzat. 

A Fenntartható közösségek - az élhetıbb városokért, falvakért

�� ����������� éppen 

azt tőzte ki célul, hogy a köz (önkormányzatok) és az üzleti szféra a közös célok érdekében 
azonos platformra tudjon helyezkedni.  

Megismerhetjük azokat a hazai és nemzetközi modelleket, tapasztalatokat, melyek máshol már 
eredményeket produkáltak, ahol az átlag polgár már elégedett a mindennapjaiban… 
Tiszta utca, friss levegı és víz, biztonság, munkahely, jó infrastruktúra… Mindez nemcsak 
álom! 

Magyarországon a jelenlegi gazdasági, társadalmi viszonyok közepette még inkább szükség 
van az ilyen kezdeményezı, proaktív megközelítéső társadalmi felelısségvállalásra, 
pontosabban annak a gyakorlatba való „átültetésére”, hisz 
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Bakács István, az E.ON Hungária Zrt. Igazgatóságának tagja 
Felsmann Balázs, a Force Motrice Zrt. partnere  
dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke 
Hajdu László, a XV. kerületi polgármester, a Budapesti Kerületi Önkormányzatok Országos 
Szövetségének elnöke 
dr. Kovács Róbert, a Helyi Obszervatórium alapító-ügyvezetı igazgatója 
Molnár Gyula, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetség elnöke 
Nagy Andor, a Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Tanács társelnöke, a Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke 
Puskás Péter, a III. kerület alpolgármestere 
dr. Szegvári Péter, területfejlesztési szakértı 
Tarlós István, a Fıvárosi FIDESZ Frakcióvezetıje 
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Se veled, se nélküled?! A közpolitika dönt, a helyi politika végrehajt? 
Versenyképesebb, élhetıbb városok 
Budapest Bécs konkurenciája lehetne?! - álom és jövıkép - mások hogyan csinálják - az 
élhetıbb Budapest hatása a többi városra 
Zsebbe vágó – Energia - és költséghatékonyságról másként 
Zöld politikáról nemcsak zöld színben 
Energiahatékonyságról másként a helyi hatóságoknak 
Urbán stratégiák és fenntarthatósági tervek 



 
Kérdések és válaszok, lehetıségek, melyek közvetlenül a választások után még 
inkább aktuálisak és izgalmasak.  �� �����"�2
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2010. május 14., péntek, Gödöllıi Királyi Kastély 
Még több információ a honlapon: www.fenntarthatokozossegek.eu, Telefonon/faxon: 061/ 352-
0957 
Regisztráljon itt!: www.fenntarthatokozossegek.eu/regisztracio 


