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Tisztelt Polgármester Úr!
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) húsz „Natura 2000” mintaterület
fenntartási tervének kidolgozásával bízta meg a Szent István Egyetemet és együttműködő
partnereit a „Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó
szolgáltatások elvégzése” projekt keretében. A tervezési munka 2008 októberében indult a
KvVM által előzetesen kiválasztott mintaterületeken. A projekt keretében a szakértő tervezők
a KvVM és a Nemzeti Park Igazgatóságok témafelelőseinek részvételével a mintaterületek
természeti értékeit és területhasználatát bemutató tanulmányokat készítettek, majd az
érintettekkel előzetesen konzultálva megfogalmazták a természetvédelmi célokat és a
fenntartási előírásokat. E munka eredményeként készült el a Hejő-mente Natura 2000 terület
fenntartási tervének első változata is, amelyet levelünkhöz mellékelve küldünk.
Szeretnénk meghívni Önt a Hejő-mente Natura 2000 terület fenntartási tervének
egyeztetésére. Az egyeztető fórum célja, hogy a Natura 2000 program által érintett helyi és
térségi szereplők a tervezőkkel való személyes találkozás során megvitathassák a tervet, és
szabadon megfogalmazhassák észrevételeiket, véleményüket. Az egyeztetésen született
ajánlásokat, változtatási javaslatokat a végleges fenntartási tervekbe átvezetjük. Ezáltal
szeretnénk biztosítani, hogy a fenntartási terv a helyi érintettek körében ismertté és
elfogadottá váljon.
A Hejő-mente Natura 2000 területen tartandó egyeztető fórum helyszíne és időpontja:
Hejőbába, Fő u. 41., Művelődési Központ, Házasságkötő Terem,
2009. szeptember 2. 16. óra
Az egyeztető fórum programját levelünkhöz mellékelten küldjük. Ha valamely elfoglaltsága
miatt nem tudna részt venni a fórumon, akkor a tervezési folyamat hivatalos honlapján
(www.naturaterv.hu), e-mailben (bodorkos.barbara@kti.szie.hu), vagy postai úton (SZIE
KTI, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.) is szívesen fogadjuk észrevételeit.
A tervezési folyamatról bővebb információt a projekt honlapján találhat, ahonnét a terv
egyeztetési változata is letölthető. További információért kérjük, keresse kollégánkat:
Bodorkós Barbara, tel.: 30/291-7778, e-mail: bodorkos.barbara@kti.szie.hu.
Kelt: Gödöllő, 2009. augusztus 14.
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