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Tisztelt Lajosmizsei Polgárok! 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatnak tekinti a helyi környezetvédelmet, ezért 
is vállalta a város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítésére elnyert 
KEOP pályázatban, hogy 2013. február 21-ig elkészíti a Local Agenda 21 Fenntartható Fejlıdés Helyi 
Programját.  
 
A fenntartható fejlıdés lényege: 
Olyan fejlıdési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az életminıség hosszú távú, egyenletesen 
biztosítható javulását szolgálja az adott ökológiai keretek között. Ezért a természeti erıforrásokkal, a 
környezettel való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét elérését, megtartását 
elısegítı gazdasági fejlıdéssel, valamint a szociális esélyegyenlıség folyamatos növelésével. 
 
A „LA 21” program az általános érvényő fenntartható fejlıdés konkrét, gyakorlati megvalósítását a 
helyi adottságok, érdekek alapján, az önkormányzat és a helyi lakosok, közösségek széleskörő együtt 
munkálkodásával javasolja folytatni. Az alapfeladat itt a helyi hatáskörben befolyásolható fejlıdés 
(beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, szabályozás stb.) olyan irányú alakítása, amely 
mind jobban elıtérbe helyezi „a helybeni” életminıség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi 
erıforrások - talaj, vízkészlet, energia, emberi- és jövedelemtermelı erıforrások stb.- tartamos, azaz 
nem kimerítı kiaknázását. További fontos elvárás, hogy valamennyi nem helyi erıforrásra 
támaszkodó, de helyi felhasználásban szerepet játszó beruházó-fejlesztı, termelı-szolgáltató- és 
fogyasztó törekedjen a fenntarthatóságot figyelembe vevı megoldások, eljárások igénybe vételére, 
szokások kialakítására. Ennek megvalósíthatóságát a megfelelı politikai akarat megléte és helyi 
társadalmi-közösségi kultúra jellege együttesen szabja meg és egy racionális tervezési folyamat útján 
kimunkált stratégia foglalja rendezett keretbe.  
 
Lajosmizse Város Local Agenda 21 Fenntartható Fejlıdés Helyi Programjának elkészítésével 
megbízott Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Intézményirányító-és Településfejlesztési Irodája 
Lajosmizse értékeinek lakossági megítélésére kérdıívet dolgozott ki. A kérdıív kitöltése nagy 
segítséget nyújt a program elkészítéséhez, annak kiértékelésével a város vezetısége információt kap a 
lakosság környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági szokásairól, igényeirıl. 
 
A kérdıív kitöltése néhány percet vesz igénybe. Kérem, támogassa munkánkat a kérdıív kitöltésével, 
melyet elektronikus formában legkésıbb 2013. január 03-ig küldjön el a lajosmizse@lajosmizse.hu e-
mail címre.  
 
Segítı együttmőködésüket köszönöm! 
 
Lajosmizse, 2012. december 12. 
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