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Tisztelt Polgármester Úr!

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságtól kapott információ szerint, az 1979-es helyi védetté nyilvánítás
2008 január 1.-ével érvényét veszíti, a 82/2007-es törvény értelmében - amennyiben a védetté
nyilvánító hatóság (ezesetben Budakeszi önkormányzata) nem erősíti meg az eredeti határozatot
rendeleti úton - tehát a teljes védetté nyilvánítási procedúra lefolytatása nélkül. Az önkormányzat
döntésén múlik tehát, hogy az oltalmi határozat érvényben marad-e, illetve természetesen továbbra is
az Önök pozitív döntésétől függ az általunk javasolt védettségi terv elfogadása.
Az oltalmi állapotot illetően emlékeztetni szeretnék az alkotmányban lefektetett, a globális értékeket és
nemzetközi gyakorlatot tükröző vezérelvre, amely kimondja, hogy az oltalom alatt álló terület kezelése
során, csak a védettség fokát növelő hatású intézkedések foganatosíthatóak – a védelem során elért
oltalmi szint nem vonható vissza, nem csökkenthető, csak tovább erősíthető. Kivétel ez alól az az
állapot, amikor a védett érték valamiképpen elveszíti védettségre okot adó mivoltát. Jelen esetben a
védettségre okot szolgáltató állapotok (a határozat megszületése óta eltelt időben) nem szűntek meg, a
Bodzás-árok ökológiai fontossága továbbra is fennáll, ennélfogva most lehetőség nyílik az árok
természeti értékeinek kiterjesztett növelésére.
A víztisztító mű korszerűsítésének terveivel kapcsolatban, az eredeti oltalmi határozat 3. számú melléklet,
6. pontjának megfelelően tekintetbe kell venni a terület védettségét. Reményeink szerint, mindezen
érvek kedvezően befolyásolják a terület védelmére tett erőfeszítéseinket a jövőben és a terület
rendezési terveinek előkészítése és megvalósítása során figyelemmel lesznek a természetvédelmi
szempontokra.
A területre a megfelelő hatóságnál, országos védettségi szint bevezetésére tettünk javaslatot, de a jelenlegi
helyzet ismeretében, a mégoly indokolt és szakmailag alátámasztott javaslatok sem találnak kedvező
fogadtatásra. Ebből eredően minden más rendelkezésre álló eszközt is igyekszünk megragadni, hogy a
Bodzás-árok területének minél nagyobb részét meg tudjuk menteni.
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