
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 
a Bükk-vidék Geoparkhoz történő csatlakozás támogatására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Polgármester 

 

Előkészítő: Településfejlesztési Osztály 

 

 

Ózd, 2017. szeptember 28. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ózd Város Önkormányzata meghívást kapott a 2017. július 20-án megtartott, a Bükk-vidék 

Geopark létrehozásának lehetőségéről, annak turizmusra, térségfejlesztésre, 

természetvédelemre gyakorolt hatásairól szóló rendezvényre. Az eseményen részt vettek az 

érintett Borsod- és Heves megyei települések polgármesterei is. 

A Bükk hegység és közvetlen környezete (a Bükkalja, a Bükkhát és a Tarna völgye) 

bővelkedik olyan földtudományi értékekben, amelyek mind a turizmus, mind az oktatás, 

bemutatás, szemléletformálás tárgykörébe bevonhatók, ugyanakkor részét képezhetik térség- 

és területfejlesztési programoknak. A geopark tehát földtani-földrajzi adottságokra épülő 

térségfejlesztési koncepció, amely munkaszervezete révén kapcsolódik a nemzeti és 

nemzetközi geoparkok hálózatához. Az UNESCO Globális Geoparkok arra törekszenek, hogy 

bemutassák a változatos geológiai értékeket, elősegítsék azok védelmét, az oktatásba és 

turizmusba való bekapcsolásukat a kialakított jó példák/gyakorlatok segítségével. A 

Világörökség és a Bioszféra Rezervátumok helyszíneivel együtt az UNESCO Globális 

Geoparkok mind globális, mind pedig lokális szempontból fontos szerepet játszanak a 2030-ra 

kitűzött európai uniós fenntartható fejlődési célok megvalósításában. 

 

Egy adott geopark egy formális eljárást követően akkor válik UNESCO-geoparkká, ha 

elkészíti a felterjesztési dokumentációt és az adott állam nemzeti bizottsága megküldi 

támogató nyilatkozatát az UNESCO főigazgatója számára. Ennek a munkának a 

koordinálását, a szakmai anyag elkészítését az érintett önkormányzatok megbízása, 

szándéknyilatkozata esetén a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vállalja. Ennek keretében az 

Igazgatóság elkészíti a felterjesztés szakmai anyagát, elsőként a Magyar Geopark Bizottság, 

majd az UNESCO, és a Geoparkok Európai Szövetsége felé, illetve a későbbiekben az 

Igazgatóság ellátja a program koordinálását és a kapcsolódó operatív feladatokat. 

 

A fent hivatkozott rendezvényen Ózd Város Önkormányzata képviseletében a polgármester 

aláírta a támogató szándéknyilatkozatot, mellyel egyetértését fejezte ki a Geopark létrehozása 

és az ahhoz való csatlakozás iránt. A szándéknyilatkozat az előterjesztés 1. mellékletét képezi. 

A nyilatkozat aláírására Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás 

főbb szabályairól szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján került sor. 

 

Javaslat: 

 

Kérem, hogy a Képviselő-testület támogassa a Bükk-vidék Geopark létrehozását és az ahhoz 

való csatlakozást.  



1. melléklet 

 

 
 



 

Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

....../2017. (IX.28.) határozata 

a Bükk-vidék Geoparkhoz történő csatlakozás támogatásáról 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bükk-vidék Geopark 

létrehozását és az ahhoz történő csatlakozást. 

 

Felelős: a döntésről való értesítésért:  

 PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

    

Határidő: a döntést követően azonnal 

 

 


