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Tárgy: Körösök Völgye Natúrpark névhasználati dokumentáció

Előterjesztő: Sildósi István polgármester
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Véleményező Ugyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi

Bizottság: Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 dbhatározat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással
Mellékletek:

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. november 10-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Körösök Völgye Natúrpark Egyesületétől a mellékelt megkeresés érkezett.

Bár megkereső levél azt írja, hogy a képviselő-testület felhatalmazása nélkül is aláírható a

nyilatkozat, a téma fontosságára való tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a
lenti határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István

polgármestert, hogy a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület kérésére a névhasználathoz

kötődő “Együttműködési nyilatkozat”-ot aláírja.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2014. november 03. (

Siklósi István
polgármester
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KÖRÖSÖK VÖLGYE NATÚRPKRK EGYESÜLET

Körösök Völgye Látogatóközpont

Mezőberény Város
Önkormányzata

Siklósi István Tárgy: Körösök Völgye Natúrpark
Polgármester Ur névhasználati dokumentáció
részére

Tisztelt Pilgármester Úr!

Egyesületünk a Körösök Völgye Natúrpark cím miniszteri megítélésének céljából kérvénnyel
fordult a felelős minisztériumhoz (Földművelésügyi Minisztérium, továbbiakban: FM). A beadvány
szakmai alapja a tervezett Natúrpark térséget komplexen bemutató szakmai háttértanulmány. E
tanulmány kötelező, a térség helyzetfeltáró fejezetei az elmúlt év folyamán elkészültek, átestek egy
elsőkörös FM egyeztetésen, majd véglegesítésre is kerültek és ez év szeptemberében újból elküldtük
Minisztérium illetékes munkatársainak. A beadvány részeként a natúrpark fejlesztési koncepció és
fejlesztési terv szakértői változata június folyamán szintén elkészült, melyet szintén véleményezett a
Minisztérium.

A továbbiakban az elkészült fejlesztési terv döntéshozói egyeztetése, „űnomhangolása” szükséges,
amit az érintett települések felelőseinek részvételével megszervezett műhelymunkával és levélben történő
megkeresésével kívánunk elvégezni. Az említett műhelymunka időpontja 2014. november 06. 14:00 óra,
helyszíne a békéscsabai Körösök Völgye Látogatóközpont Réthy Zsigmond emlékterme, melyen
feltétlenül számítunk az Ön, vagy delegáltja megjelenésére is.

A aaülrpark cím adományozásához szükséges kérvény felterjesztési dokumentációjának kötelező
elemeként szükséges a natúrparkot alapító, támogató önkormányzatok együttműködési nyilatkozatának
elkészítése. Mivel az együttműködési nyilatkozat kötelezettségvállalást nem tartalmaz Önkormányzatuk
részéről, továbbá egyesületi tagokként már az alapszabályban célként tűztük ki a natúrpark cím elnyerését,

véleményünk szerint nem szükséges külön köztestületi felhatalmazás ezen nyilatkozat aláírásához.
Tisztelettel megkérem, hogy támogatási szándékáról szíveskedjen írásban nyilatkozni a jelen levelemhez
mellékelt nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével.

Békéscsaba, 2014. október 17.

Bízva együttműködésében,
tisztelettel:

Baran Ádám
munkaszervezet-vezető

Mellékletek:
1. Körö’ök Völgye Natúrparkfej/estési koncepció - kivonat
2. Bgyüttműködési nyi/atkoat minta

H-5600 Békéscsaba • Szent István tér 7. Pf: 530
Telefon/fax: +36 (66) 445-885 • Mobil: +36 (20) 610 1560

E-mail: baran.adamkorosoknamrpark. hu
Honlap: wwwkorosoknaturpark.hu



KÖRÖSÖK VÖLGYE NATÚRPKRK EGYESÜLET

Körösök Völgye Látogatóközpőnt

1. mellékletKörösök Völgye Natúrpark fejlesztési koncepció

Kivonat

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület olyan — igazodva az Országos prioritásokhoz - hosszútávon

fenntartható stratégiát kíván létrehozni, mely elsődlegesen a turizmuson keresztül megóvja és fejleszti

a térség természeti, épített és a kulturális értékeit, miközben biztosítja az itt élő társadalom

helyben maradását, jövedelemszerző képességének javulását támogatja. Célja egy olyan mindenki

számára előnyt biztosító stratégia kidolgozása, amely mind vidékfejlesztési, mind pedig a

természetvédeLmi céloknak megfelelnek. Ennek érdekében négy egyenrangú prioritást jelöl ki: a táj és a

természeti értékek védelme, a pihenés és az ökoturizmus feltételeinek megteremtése, vidékfejlesztési célok

megvalósítása, a szemléletformálás és a szervezetfejlesztés. A koncepció hosszú távú célja egy heterogén

tájkép kialakítása, melyben biztosítva van a természeti értékek, az ökológiai diverzitás fennmaradása, a táj

teljesítőképességének megőrzése, mindezek meUet ezekhez harmonikusan illeszkedve a társadalmi

rendszerek életszínvonalának emelkedése a fenntartató fejlődés jegyében.

A KVNP stratégiája 4 prioritás szerint összesen 10 Feladatcsoportot tartalmaz (1. táblázat), amelyben 71

tevékenység került meghatározásra.

1. táblázat: A KVNP prioritásai és stratégiai irányai

I TÁJÉRTÉKEK VÉDELME

.1 Természeti területek bővítése, kezelése és fejlesztése

1.2 Épített, történelmi és kulturális értékek megőrzése és fejlesztése

II A PIHENÉS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE

11.1 Öko- és aktív turisztikai szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése

11.2 Turizmus fogadási feltételeinek javítása

11.3 Térség- és turisztikai marketing - Turisztikai Desztináció Menedzsment

III VIDÉKFEJLESZTÉS

111.1. Zöld térségfejlesztési modell kialakítása

111.2 Helyi termék előállítás: Agrár- és kézműlpari termékek előállítása és értékesítése

IV. SZEMLÉLETFORMÁLÁS

lV.1 Információs és ismertető anyagok

lV.2 Bemutató Programok

lV.3 Ifjúsági Programok

A Körösök Völgye Natúrpark Szakmai dokumentáció anyaga elektronikusan az alábbi linkről érhető cl:

1-1-5600 Békéscsaba • Szent István tér 7. Pf: 530
Telefon/fax: +36 (66) 445-885 • Mobil: +36 (20) 610 1560

E-mail: )fl.2damkOrOSOkflaWark.hII
Honlap:www.korosoknaturpark.hu



KÖRÖSÖK VÖLGYE NATÚRPARK EGYESÜLET

Körösök Völgye Látogatóközpont

Együttműködési nyilatkozat

Siklósi István polgármester, mint Mezőberény Város Önkormányzata (5650 Mezőberény, Kossuth tér

1) képviselője nyilatkozom, hogy Mezőberény Város Önkormányzata csatlakozni kíván a Körösök

Völgye Natúrparkhoz, egyetért a natúrpark létesítésével és céljaival. A Körösök Völgye Natűrpark

Egyesület által, a Körösök Völgye Natúrpark név használatához való miniszteri hozzájárulás érdekében Írt

kéreknező levélben foglaltakat támogatjuk, egyetértünk a natúrpark felterjesztési dokumentum

tartalmával. A natúrparkra kidolgozott szakmai koncepcióban foglaltakat elfogadjuk, a natúrparkot annak

területére, valamint a natiírpark által érintett természetvédelmi és/vagy kulturális örökség-védelmi oltalom

alatt álió területekre, értékekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fogjuk működtetni.

Egyetértünk azzal, hogy a natúrparkot hivatalosan a nevezett létrehozásáért és működtetéséért felelős

szervezet (natúrpark „munkaszervezete”), a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület (cím: 5600 Békéscsaba,

Szent István tér 7.) képviselje.

Egyetéttünk azzal, hogy a natúrpark „munkaszervezete” a natúrparkhoz csatlakozott települések

önkormányzatainak „natúrpark település” címet igazoló dokumentumot (oklevelet) ál]íthat ki.

A natúrparki településeken, illetve a natúrparki településekkel közvetlenül szomszédos településeken

székheliyel rendelkező szervezeteknek „natúrparki együttműködő partner” címet adományozhat.

Mezőberény, 2014. november

Sik/ósi István

po/gárrnester

H-5600 Békéscsaba • Szent István tér 7. Pf: 530
Telefon/fax: +36 (66) 445-885 • Mobil: +36 (20) 610 1560

E-mail: baran.adam(ikorosoknawrpark.hu
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