
KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsaba, Árpád sor 18. szám alatti hivatali
helyiségében 2018. december 21-én tartott nyilvános ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Napirendi pont

A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 10 igen szavazattal – 5 nem szavazat mellett – az alábbi
határozatot hozta:

HATÁROZAT

126/2018. (XII.21. KGY. sz. határozat 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. december 21-i ülésének napirendjét a
következők szerint állapítja meg:

1. Állásfoglalás öntözésfejlesztési tervek megvalósíthatósága érdekében
Előadó: Zalai Mihály elnök

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök aljegyző

Kiadmány hiteléül:



KIVONAT
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, Békéscsaba, Árpád sor 18. szám alatti hivatali
helyiségében 2018. december 21-én tartott rendkívüli nyilvános ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: Állásfoglalás öntözésfejlesztési tervek megvalósíthatósága érdekében.

A Közgyűlés jelenlévő 15 tagja 13 igen szavazattal – 2 tartózkodás mellett - az alábbi
határozatot hozta:

HATÁROZAT

127/2018. (XII.21) KGY. sz. határozat 

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

1. Békés  megye  agrárgazdasága  fejlődésének  kiemelkedő  fontosságú  elemének  tekinti  az
öntözéses gazdálkodás lehetőségének területi  és  kapacitásbeli  kiterjesztését,  különösen a
kiváló termőhelyi adottságú mezőgazdasági területeken, így  az NK-XIV. öntözőrendszer
déli ágának fejlesztését is, amely fejlesztés a D-1 öntöző főcsatorna meghosszabbítását és
bekötését jelenti a Dögös–Kákafoki főcsatornába.

2. fontosnak tartja,  hogy az eltérő  nemzetgazdasági  ágazatokba tartozó fejlesztések,  így a
nagy infrastruktúra hálózatok megvalósítása során az érintettek gondoskodjanak az időben
később  megvalósításra  kerülő  elemek  kivitelezését  biztosító  járulékos  létesítmények,
műtárgyak megépítéséről.

3. felkéri  az  M44  jelű  gyorsforgalmi  út  Kondoros–Békéscsaba  közötti  szakaszának
megépítésében felelősséggel bíró szerveket és az öntözésfejlesztésben érdekelt szerveket,
hogy egymással együttműködve vizsgálják meg az út és az NK-XIV. öntözőrendszer déli
ágának fejlesztését szolgáló, a D-1 öntöző főcsatorna meghosszabbítását jelentő új csatorna
és a gyorsforgalmi út keresztezését biztosító műtárgynak az út kivitelezése során történő
megépíthetőségét.

4. felkéri elnökét, hogy a Közgyűlés állásfoglalását tartalmazó jelen határozatot küldje meg
az  agrárminiszternek,  az  innovációs  és  technológiai  miniszternek,  a  NIF  Zrt.-nek  és  a
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak.

Felelős: Zalai Mihály elnök
dr. Horváth Mihály aljegyző

Határidő végrehajtásra: 2019. január 10.
Határidő beszámolásra: 2019. február
Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő: azonnal

Kmf.

Zalai Mihály sk. Dr. Moka Eszter sk.
elnök jegyző



Kiadmány hiteléül:


