Hirdetmény
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság meghívja
a tisztelt Lakosságot és Gazdálkodókat
a Marcal-medence (HUBF20015) kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület fenntartási tervével
kapcsolatos lakossági és gazdafórumra
Időpont: 2014.07.07. Hétfő, 17:00 óra
Helyszín: Nagypirit, Kultúrház (Rákóczi utca 37.)
Érintett települések:
Adorjánháza, Boba, Celldömölk, Csögle, Egeralja,
Kamond, Karakó, Kemenesmagasi, Kemenespálfa,
Kemenesszentmárton, Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit,
Külsővat, Mersevát, Nagypirit, Nemeskeresztúr,
Nemeskocs, Szergény, Vönöck, Zalaszegvár
A fenntartási terv készítésével kapcsolatban érdeklődni lehet a
www.bfnp.hu/magyar/oldalak/natura_2000_fenntartasi_tervek/
oldalon, illetve a 06 20 322 5620 telefonszámon

Tárgy: Értesítés Natura 2000 terület fenntartási tervével kapcsolat lakossági és gazdafórum
időpontjáról

Tisztelt Önkormányzat!
Mint ahogyan korábbi levelünkből értesülhettek róla, az Önök Önkormányzata is érintett a
Natura 2000 területeket érintő fenntartási tervek véleményezésében.
Ezen fenntartási tervek foglalják össze azokat a teendőket, amelyek segítségével a Natura
2000 területek természetességi állapota hosszú távon megőrizhető. A Natura 2000 területek
fenntartási terveinek elkészítését jogszabály írja elő (43/2012. (V. 3.) VM rendelet).
Az eddigiekben megtörtént az önkormányzatok, illetékes hatóságok, gazdálkodói
érdekképviseletek és gazdálkodók illetve a környezetvédelmi cívil szervezetek írásos
kiértesítése a tervezési folyamatról. Továbbá lezajlott a gazdálkodókkal történt egyeztetés.
A soron következő lépés az egyes területekre vonatkozó lakossági és gazdafórumok
megtartása, amelyre ez úton meghívjuk a tisztelt Önkormányzatot. Kérjük, hogy Natura
2000 területek gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseikkel illetékes kollégájuk tisztelje meg a
fórumot, hogy a vélemények minél szélesebb körét építhessék be a szakértők a fenntartási
tervekbe.
További információk és a fenntartási tervek munkaverziói
www.bfnp.hu/magyar/oldalak/natura_2000_fenntartasi_tervek/ oldalon.

megtalálhatóak

a

A Marcal-medence (HUBF20015) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási
tervvel kapcsolatos lakossági és gazdafórum időpontja és helyszíne:
2014. július 07. hétfő, 17:00 óra
Nagypirit, Kultúrház (Rákóczi u. 37.)

Tisztelettel,
Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány
Telefon: 06 20 322 5620
Orosztony, 2014. június 10.

Kérjük a T. Önkormányzatot, hogy a mellékelt lakossági
meghívót az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján
kifüggeszteni szíveskedjen!
Jelen levelet kapják:
1) HUBF20015 Natura 2000 terület minden közigazgatásilag érintett önkormányzata
2) Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (tájékoztatásul email formátumban)
3) BioAqua Pro Kft. (tájékoztatásul email formátumban)

