F.M. Közgyőlése 254/2008. (VI.23.) K.h.sz. határozata

a Fejér megyét érintı „Jelentıs vízgazdálkodási kérdések” c. konzultációs és
szakmai anyagok véleményezésérıl

1.

A Fejér Megyei Közgyőlés az Észak-Mezıföld és Keleti-Bakony, a Velencei-tó,
a Sió valamint a Közép-Duna vízgyőjtıterületének jelentıs vízgazdálkodási
kérdéseit tartalmazó konzultációs anyagokat megvitatta, tartalmukkal egyetért.

2.

A Közgyőlés a vízgyőjtı gazdálkodási tervek elkészítése során kiemelten fontos
célkitőzésként kéri szerepeltetni:

a)

Az egyes vízgyőjtıterületekhez tartozó vizes élıhelyek, természetvédelmi
területek ökológiai állapotának, kiterjedésének megırzését illetve javítását;

b)

A

vízkészletek

mennyiségi

védelme

érdekében

a

csapadékvíz

hasznosítását biztosító rendszerek kialakítását;
c)

A vízrendszerek minıségét veszélyeztetı szennyezı források számának,
kibocsátásának, környezeti kockázatának minimalizálását, a megelızés
elvének

érvényesítését,

ennek

érdekében

a

szennyezést

okozók

szankcionálásának szigorítását;
d)

A felszíni és felszín alatti vízminıségi monitoring hálózat folyamatos
fejlesztését, ezen belül fıként a különösen sérülékeny ivóvízbázisok illetve
a kisvízfolyások esetében a vizsgált paraméterek körének és a
határértékeknek az ismert szennyezı források jellege, illetve - felszíni víz
esetén - a befogadó élıvíz ideális ökológiai vízminısége, alapállapota
szempontjából történı meghatározását.

3.

A

Közgyőlés

kezdeményezi

az

Észak-Mezıföld

és

Keleti-Bakony

vízgyőjtıterületére vonatkozóan elkészítésre kerülı vízgyőjtıgazdálkodási
tervben a Séd-Gaja-Nádor vízrendszer mentén, a Sárréti Tájvédelmi Körzet és
környezetére esı területen egy 5 tóból álló vízgyőjtı rendszer kialakításának
célkitőzését – illetve a megvalósíthatóságához szükséges elızetes vizsgálatok
elvégzését –, ami lehetıvé tenné többek között:

a)

jelentıs vízmennyiség tározását – az ország nyugati része egyik
legnagyobb víztározási lehetıségének kihasználása révén;

b)

új vizes élıhelyek kialakítását;

c)

a tızeg begyulladásának megakadályozását;

d)

környezet- és természetvédelmi szempontú, illetve turisztikai, horgászati
célú tájhasznosítást;

e)

az Inotai erımő és az egyéb iparvállalatok által terhelt területek
környezetvédelmi szempontú rehabilitációját;

f)

széleskörő együttmőködést Veszprém és Fejér megye önkormányzatai,
illetve

területfejlesztési

tanácsai,

Várpalota,

İsi,

Nádasdladány,

Sárszentmihály, Sárkeszi, Csór települések önkormányzatai, a NyugatMagyarországi Egyetem, a Pannon Egyetem, a Nádasdy Alapítvány, a
KDT

Környezetvédelmi

és

Vízügyi

Igazgatóság,

illetve

a

KDT

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség között a
célkitőzés megvalósítása érdekében.

4. A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a Közgyőlés határozatát továbbítsa a Középdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság részére.

Felelıs:

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya
a közgyőlés elnöke

Határidı: a vélemény továbbítására: 2008. június 30.

Székesfehérvár, 2008. június 24.

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k.
a közgyőlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k.
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