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Szándéknyilatkozat

TERVEZET
Alulírott Budakeszi város polgármestere az Önkormányzat nevében ezennel újból
kinyilvánítom és megerősítem elkötelezettségemet a város és környéke természeti értékeinek megőrzése
és a természeti környezet védelme és fejlesztése iránt. Ennek alapján egyetértésemet fejezem ki azzal
kapcsolatban, hogy kezdődjék meg az érintett szakmai szervezetek és a lakossági kezdeményezéseket
felkaroló civil szerveződések képviselőivel olyan tárgyalás-sorozat, amelynek során megtörténhet a
védendő értékek feltárása, számba vétele, a védelmi és fejlesztési feladatok meghatározása és a
szükséges konkrét intézkedések körvonalazása.
A szándékok valóra váltása érdekében szükségesnek látom és támogatom az alábbiakat.
1.

2008. április folyamán kezdődjenek szűkebb körű tárgyalások az Önkormányzat és az alább
felsorolt szakmai és civil szervezetek (elsődlegesen a jelen beadvány megfogalmazói által
képviselt Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület [MME]; Civilek Budakeszi
Fejlesztésért [CibuFE] Mozgalom; VÍZ Kft.) képviselői között. Egyfelől a további érintett és
bevonandó szervezetek meghatározására, másrészt a legfontosabb természeti értékek
számbavételére.
- Határidő: 2008. április 30.

2.

2008. májusában az Önkormányzat széleskörű tájékoztatással értesíti a lehetséges
résztvevőket, érdeklődőket és a lakosságot, tájékoztatást nyújtva számukra a megkezdődött
tárgyalási folyamatról és a kínálkozó lehetőségről és bekéri tőlük az eddig még nem közismert
természetvédelmi kezdeményezésekre vonatkozó javaslatokat, terveket.
- Határidő: 2008. május 31.

3.

A beküldött tervek, javaslatok, észrevételek ismeretében és azok összegzésével
Önkormányzat kidolgozza saját javaslatait a további munkára vonatkozóan.

az

- Határidő: 2008. június 30.
4.

Az elkészült javaslatokat az összes érintett bevonásával megtartandó első tárgyalási fordulón
megvitatják és ennek eredményeként meghatározzák azokat a konkrét lépéseket és
intézkedéseket – felelős személyek és határidők megjelölésével - amelyeket a mindenki által
elfogadott tervezet végrehajtása érdekében meg kell tenni.
- Határidő: 2008. július 31.

Minden szükséges, részletekbe menő egyeztetés a fent felsorolt felek között, az első tárgyalási
forduló sikeres lebonyolítása után, további megbeszélések tárgyát képezi.
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