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Előterjesztés a Pilisi Bioszféra Rezervátumról
Előadó: Fülöp Zsolt polgármester

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének
110/2021. (IV.14.) sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva úgy dönt,
hogy a Pilisi Bioszféra Rezervátum fenntartása érdekében együttműködést kezdeményez a
Pilisi Parkerdő Zrt-vel és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal, mely együttműködési
szándékról tájékoztatja a Pilisi Parkerdő Zrt.-t és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért közvetlenül felelős: Főkertész és környezetvédelmi ügyintéző

Fülöp Zsolt s. k.
polgármester

Kapja:
1. Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda – irattár
2. A Képviselő-testület tagjai
3. Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda, Főkertész és környezetvédelmi ügyintéző –
intézkedésre
Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.

ELŐTERJESZTÉS
a Pilisi Bioszféra Rezervátumról
Vezetői összefoglaló:
A 2016-ban Pilisi Bioszféra-rezervátum együttműködési megállapodás jött létre a Nemzeti
Park kezdeményezésére, a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén működő cégek; a Pilisi
Parkerdő Zrt. és az érintett települések, civil szervezetek együttműködésével. Célunk ehhez
a kezdeményezéshez való csatlakozás, együttműködés a Pilisi Bioszféra Rezervátum
fejlesztése érdekében.
Pénzügyi kihatás: a döntésnek nincs hatása az Önkormányzat költségvetésére.
Részletes kifejtés:
1981-ben Magyarországon ötödikként, a feladat gyakorlati megvalósítására jött létre az egész
Pilis és Visegrádi-hegység területét magában foglaló Pilis Bioszféra Rezervátum dr. Madas
László, a Pilisi Parkerdőgazdaság akkori vezérigazgatójának kezdeményezésére.
A bioszféra-rezervátumok olyan területek, amelyek törekednek a természeti és kulturális
értékek megőrzésére. Létrehozásuk célja a fajok, ökoszisztémák és tájak védelme, a
fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítése, a biológiai sokféleség megóvása,
ezek mellett pedig az, hogy támogassa az oktatási, kutatási tevékenységeket.
A Pilisi Bioszféra Rezervátum területe a magyarországi természetjárás bölcsője, kedvelt
kirándulóhely, a társadalmi igényeket figyelembe véve vált a folyamatos erdőborítást biztosító
örökerdő-gazdálkodás bevezetésének színterévé.
A Pilisi Parkerdő Zrt. és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság évek óta hatékonyan és
kölcsönösen működik együtt a védett és fokozottan védett, valamint az európai jelentőségű
védett területek kezelésében.
A Pilisi Bioszféra-rezervátumnak (PBR) – hasonlóan a többi bioszféra-rezervátumhoz – az
alábbi három alapvető funkciónak kell megfelelnie, amelyek kölcsönösen kiegészítik és erősítik
egymást.
– Megőrzés;
– Fenntartható fejlődés;
– Kutatás, oktatás, bemutatás
Szentendre az átmeneti övezethez tartozik miszerint, a természeti erőforrások fenntartható
használatának a bemutató területei, ahol mezőgazdasági és egyéb emberi tevékenység is
folyhat. Fő rendeltetésük a helyi közösségek, gazdálkodók, természetvédelmi kezelők, civil
szervezetek, oktatási intézmények és magánszemélyek közötti párbeszéd és együttműködés
megteremtése, közös programok kialakítása.
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