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2021. szeptember 23-án tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságának 2020.
évi munkájáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Békés Megyei Önkormányzat felkérésére a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei
Igazgatósága elkészítette az előtetjesztés mellékletét képező, a 2020. évi munkájáról szóló
tájékoztató ját.
A tájékoztatóból kiderül. hogy a Kamara egy erős szakmai alapokon nyugvó szervezet amely a
nemzeti értékek mentén. a társadalmi igényekre reBektálva. a kormányzattal és egyéb szakmai
szervezetekkel együttműködve. a hazai termelők és fogyasztók védelme érdekében tevékenykedik.
A növénytermesztés meghatározó Békéshen. a vetésszerkezet nemigen változik. Meghatározó
kultúrák a kalászos gabonák. a kukorica. a napraforgó. termesztésükhöz kiforiott termelési
tapasztalat járul a gazdák. az agrárszakemberek révén. Az említett kultúrák mellett országosan is
jelentős területen termesztenek szántóföldi körülmények közt görög- és sárgadinnyét,
hibridkukoricát, zöldborsót. rizst, paradicsomot és vöröshagymát.
Az állattenyésztésben is mindig előkelő helyet foglalt cl megyénk. Az országos sertésállomány
közel 10 százaléka Békéshen található. 2020. november 30-án az Országgyűlés egyhangúlag
elfogadta a Győrffv Balázs. NAK elnöke által előterjesztett törvényjavaslatot a családi gazdaságok
reformjáról. Ennek megfelelően annak ügyintézését a hlugazdászok látják cl. amely jelentős
adminisztrációs feladattal jár mind a gazdálkodók. mind a falugazdászok számára is. A törvényhez
kapcsolódó Családi Mezőgazdasági Társaságok nvilvántartásával. változásvezetésével kapcsolatos
hatósági feladatok az Igazgatóság feladatköreiben maradtak, 2021. év márciusában elkezdődött az
Egységes Kérelmek’ beadására történő felkészülés. megkezdődött a falugazdászok oktatása,
felkészítése a feladatokra. A jelenlegi járványhelyzet ismeretében jelenleg nem ismert. hogy milyen
módon történik meg az „Egységes Kérelmek” beadása.
Békés megye speciálisnak mondható abból a tényből kifolyólag. hogy mindössze kettő
Agrárminisztérium által fenntartott intézmény mellett igen jelentős létszámban képeznek
mezőgazdasági és élelmiszeripari tanuhnánvokat folytató tanulókat egyházi iskolában, szakképzési
centrumokban. gazdasági társaság által fenntartott iskolában, valamint gyógypedagógiai
intézetekben is
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést. hogy az előterjesztés megtárgyalását követően
támogassa az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
A Békés Megyei Onkormányzat Közgyűlése elfogadja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Békés Megyei Igazgatóságának a 2020. évi munkájáról szóló tájékoztatóját.

Békéscsaba, 2021. szeptember 15.
Zalai Mihál

Cím: 5600 Békéscsaba .Áia sor IS.


