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a Gerecse Natúrpark
közös létrehozásához és működtetéséhez

preambulum

Felismerve. hogy a Gerecse tágabb térségében fellelhetó számos terrnészeti és építészeti-
kulturális érték. hagyomány megórzéséhez. l-enntartható fe.ilesztéséhez olyan térségi szintri,
járásokon is átívelő, ökológiai szemléletű együttműködés szükséges, amelyhez a natúrpark
jellegú összefogás szri,rnos lchetóséget teremthet, a térség önkormányzatai, intézményei,
-gazdasági 

és civil szerr,,ezetei a mai napon együttműködési megállapodás keretében kívanják
megalakítani a Gerecse Natúrparkot.

Az együttműködést felvállaló aláírók kinyilvánítják azon szandékukat, hogy a Komárom-
Eszteigom Megyei Önkormányzat, ,az Által-ér Vízgyújtő Helyreállitási és Fejlesztési

Szövetség. a Múszaki és'femrészettudományi Egyesületek KonTárom-Esztergom Megyei
Szervezete és a Duna_Pilis_Gerecse Vidékfejlesáési Egyesület által évekkel ezelÓtt

kezdeményezett natúrparkot együttesen megalakídak és annak fellendítéséhez, a maguk

lehetőségei, eszközei szerint minél hatékonyabban hozzájárulnak.

Az együttmúkö<lési megállapodást aláíró aiapító partnerek kinyilvánitjak azaf,

nreggyőződésiiket, hogy a Gerecse Natúrpark sikeréhez további szervezetek. magánszemélyek
csatlakozása is szüksóges. A naturpark szervezeti kereteit ennek érdekében továbbra is
nyitottnak tekintik, csatlakozasra ösztönöznek mindenkit, akik a natúrpark céljaival
egyetértenek és amelyek megvalósulását maguk is eló kívánják mozdítani.

1. A Felek részérőt vállalt feladatok

a) Egymás kcilcsönös ájékoztatása a Gerecse Naturpark megvalósításával összefiiggő
eseményekről, kezdeményezésekrő l ;

b) Az egyébként is megvalósitásra kerülő rendezvényeken a Gerecse Natúrpark
eszmeiségénck, tervének hangsúlyozása;
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honlapokon;

d) Az Által-ér Szövetség szakmai, erkölcsi támogatása a naturpark cím megszerzéséért

irányuló kezdeményezésben;

Az esetleg meglévő, működó saját szervezésű pály:íáatási rendszerben a Gerecse
Natúrpark létrehozását erősítő törekvések, célok megielenítése;

Mintien olyan saját szervezésú eseményról egymás kölcsönös tájékoztatása, amelyen a
Gerecse Natúrpark kiadványai, előadásai, illetve termékei, szolgáltatásai

elhelyeáetök, megielenithetők, bemutathatók;

A Gerecse Natúrpark megalakításához és költséghatókony működtetéséhez szükséges

szervezeti h áttér előse gítése ötlette l, j avaslattal, fe laj ánl ással :

A Gerecse Naturpark létrehozásával kapcsolatos információk kölcsönös és rendszeres

megosáása;

A Gerecse Naturpark létrehozására irányuló törekvések elősegítése és terjesáése,
közismertté tétele saját partnerszen,ezetciken. rendezvényeiken keresztül;

További lehetséges eg3üttműködő partnerek ajánlása az összefogás szélesítése;

2. Képviselet, az együttműködés hatálya

Az együttműködó felek fclhatalmazzák u, Által-é, Szövetséget, hogy a Gerecse
Natúrpark képviseletét mindaddig lássa el. különösen a Magyar Natúrpark Szövetség
szervezetében és a natúrpark cím megszerzését célző törekvések során a

Vidékfejlesáési Minisáériumnál. amíg a natúrpark tényleges munkaszervezeti háttere

meg nem alakul.

Felek az együttműködési megállapodást határozatlan időtartamra kötik, azt bármelyik
íé1 idóbeli megkötés nélkül felmondhxja a nregf-elelő írásos kezdeményezéssel.

Az együttműködő felek évente legalább egy alkalommal áttekintik a megtett

intézkedéseket, a működés feltételeit és közösen döntenek a további feladatokról,
célokról. Felek a döntéseket egyszeru szótöbbséggel hozzák, melyek sorátr
valamennyi csatlakozó fél egy sz,av azattal rende l k ezik.

Jelen együttmtiködési rnegállapodas nem jelent semmifele anyagi áldozatvállalást, de
felek készek aíí4 hogy a Gerecse Natúrpark munkaszervezeti hátterének
fulállításához, keiltséghatékony működtetéséhez saját erőfonásaikkal is
hozzájéruljanak,

Együttmúködó felek készek arra, hogy a jelen együttműködést a későbbiekben
nonprofi t szervezeti formában folyassák.
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Helyreállítási és

Fejlesztési Szövetség
2890 Tata Kossuth tér 1.

Michl JózseJ"elnók

MTESZ Komárom-Esztergom
szervezete

2800 Tatabánya. Kossuth L. u. 106.

Takács Zsuzsa ügnezető igazgató

Nemzeti Park lgazgatóság
l l21 Budapest, Költő u.21.

F'üri András igazgató ,

' Don Bosco Szalézi
Társasága

1032 Budapest, Bécsi iLí173.
P. Ábrahúm Béla SDB tartamányfőnök
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KEM §po rtszövetsé$ek Szövetsége
2800 Tatabánya, Fő tér 4.

Horv óllty LQr_ánt e l nó k

Esztergom
Többcétú lás

2500 Esáergom

Komárom-Esztergom
Önkormányzat

2800 Tatabánya, Fó tér 4.

P opovi c s Gyór 4xl kozg,lűl é s elnó ke

Bérces József elnök
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Vértes-Gerecse

Vidékfejlesztési Közösség
2836 Baj, Petőíi u, 50.

schunder Tibor elnök

2890 Tata, Váralja u, 4.

Tatai Kistérségi Többeélú Társulás
2890 Tata. Kossuth tér 1.

Michl Józse./'elnök

2800 Tatabánya, Fő ter +. 1ijj:]j;.ili,ij;,,::ii
Horváth Zoltdn elnöfur; ri]"o]ur;. * 

" 
a i,,"cloo,yr+

. i.n ........ rqipv!.§ii,_{!.L,i L'

Duna-PiÜs-GQrrcsei.li i ';,'jl ,", l ",,,,,,
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252l Csolnok. Szent Borbála u. 20.

Tétényi
1.

................l..

Által-é.

Tata és Környéke

r.r.a.........

Duria-Ipoly
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Tatabányai Többcélú Kistérsógi Társulás
2800 Tatabánya, Fő tér 6.

schtniclt csaba elnök

Száz Völgy
Természetvédelmi E gyesület

2800 Tatabánya. Bódishegyi út 20^

Hlogik Zsuzsa elnök
ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDÓ

2835 Tata-Agostyán, Kossuth L. u. 68/A-
olóh Antlrós elnök
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Természetes Eletmód Alapítvány'.,.; -, 
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2835 Tata-Agostyán. Török lgnác u. 3.

Labanc Gyórgli elnök

Vértesi Erdő Zrt.
2800 Tatabánya, Dózszrkert u. 63.

Koc si s M ihóIy vezér i gcz gaí ó

................,..... ;.... "..,.;,...... :......
Baj Község Önkormányzata

2836 Baj, Petőfi S, u. 50.

Schunder Tibor polgárme ster

ót Község Önkormányzata
2833 Bajót, Kossuth Lajos u. 147.

Tóth Zol t án pol gór rne st e r

Tamás polgármester
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An navölgr- Község Onkormány zata
2529 Annavölgy, Községhaz a köz 2.

B ánhidi .Ióz s et po l gárme,, l er

2525 Bajna, Kossuth t-ajos u. 1.

Pallagi Tibo r polgárme ster
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Dág Község Önkorm ányzata
252?Dág. Deák Ferenc út 28.

Csolnok Község
2521 Csolnok, Rákóc
7'afrbrner József po|

Dunaalmás Község Önkormán yzata
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.

C ze gl é di Zol tón po í gárme s t er

Önkormányzata
Kossuth Lajos u- 8-
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'a Szabolcs polgórmester
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Gyermely Község Önkormán y zata
2821 Gyerrnely. Petőfi tér 1,
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Közhasznú Eryesület
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Kókűi Rita polgármester
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A. út 60.

Nieszner

Lábatlan V
2542
Dinnyés István ptllgárme sler

Sárisáp Község Ön
2523 Sarisáp, Fő u. 123.

C el I ár Józs ef pol gór me st er

Tardos Község Öi'
2834'fardos, Rákóczi Ferenc u. 10.

C sabón Bélu polgármest er

Tata Város Önkormányzáte
289ü Tata Kossuth tér 1.

Mi chl Jó z s ef p o l gór m e s t er

--:----\

2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u, 104- 10ó,

Mih e l ik M agda l na p o l gárme,s t er
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Süttő Község Onkormány,zata ,

2543 Süttő. Templom tér 9,
(' ze r mann Jd no,s po l gárme,r t e r

t\",(",,[i(;}
Szomor Község

2822 Szomor, V
Nag, Qy5r* polgárme

Tarján Község Önkormán yzata
283l Tarjíín, Rákóczi út 39.
Marx Ernő polgúrmester

Önkormányzata
2800 Tatabánya, Fó tér 6.

Schmidt Csaba polgármester

Kocs Község

Naszály Község

rii !, i

t.l...........

'Neszmély Község Ö

2544 Neszmély

Kollár Károty

2896
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Janovics IsNán
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Tát Nagfközség

2534Tát, Kossuth
Szene,s Lajos

Tokod Naryközség
2531 Tokod, Kossuth

Tóth Tivadar po|ffi
Tokodaltáró Község {

2532 Tokodaltaró. József
P e tr i k .] ó z s ef p o I gá r me s t e r

Úny Község Önkormáoi'X
2528 Úny, Kossuth Lajos u.

P ós/űi J óz s eJ pol gűr me s í er

/bl
\r^'*^4""" " ", : ""_,_" ", :",ir, :""

/,/ ^

,'{'Q,' í
...,,:.,l. -,.....}....... i.

V/ríestolq/ Közse{
( zsll\y'értestolna_

Vértesszólős Község Önko
2837 Véftesszőlős. Tanács u.

Dr. |íagy Sándor polgármester

HM Budapesti E
l03_3 Budapest.
Htlrr,átlr Déncs

Harmado,g Oszkár
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