2009. évi
intézményi költségvetési alapokmány
1. A költségvetési szerv általános adatai:
-

megnevezése: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

-

székhelye: 9700 Szombathely, Vörösmarty utca 2.

-

alapítás időpontja: 1953. október 1. /1060/1953. (IX.30.) MT határozat/

-

az alapító okirat száma, kelte, illetve az alapításról rendelkező jogszabály száma, kelte:
Alapító okirat száma: 7496/16/2003. (XII.23.) KVVM és JKH-107/16/2008. (VII. 30.)
Alapításról szóló jogszabály: 183/2003 (XI.5.) Kormányrendelet az Országos Környezetés Vízügyi Főfelügyelőség, az OKTVF és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről

-

bankszámla száma(i):
10047004 – 01712034 – 00000000 előirányzat felhasználási keretszámla
10047004 – 01712034 – 00030007 beruházási előirányzat-felhasználási keretszámla
10047004 – 01712034 – 00070003 VIP kártyafedezeti számla
10047004 – 01712034 – 00060004 intézményi kártyafedezeti számla
10990005 – 00000003 – 20490008 deviza-fedezeti számla UniCredit Bank
10047004 – 01712034 – 00050005 EU forrásokból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló számla

-

felügyeleti szerve: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
1011 Budapest, Fő utca 44-50.

-

törzsszám: 308427

-

szektor: 1051

-

cím: 07

-

szakágazati besorolása: 8411

-

általános forgalmi adó alanyisága: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 5. §-a szerint, az általános szabályok alapján.

2. A költségvetési szerv állami feladatként ellátott alaptevékenységei, és az azokat meghatározó jogszabályok megjelölése:
A jogszabályi háttér, illetve az alapító okiratunk módosítására való tekintettel új szöveg
beemelése szükséges. Az 1. bekezdés helyébe az alábbi szöveg beemelését javasoljuk:
Ellátja a vízügyi igazgatási szervek számára a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (2.-3. §§) és egyéb vonatkozó jogszabályokban, továbbá az alapító okiratban előírt
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feladatokat, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései alapján.
Az egységes szerkezetbe foglalt módosító alapító okiratunk (JKH-107/16/2008.) értelmében
az Igazgatóság állami alapfeladatként ellátó tevékenysége és annak TEÁOR száma:
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
2.1. A Kormány által kijelölt vízügyi igazgatási szervként
a) fenntartja az állam kizárólagos tulajdonában lévő védműveket (árvízvédelmi fővédvonalak, vízkárelhárítási célú tározók, belvízvédelmi főművek) és fejleszti azokat;
b) ellátja
 a távlati ivóvízbázisok védelmével kapcsolatos fenntartói,
 az üzemelő vízbázisok védelmével kapcsolatos,
 a vízrajzi tevékenységgel kapcsolatos, a környezeti monitoring keretébe
nem tartozó,
 a vízkárelhárítással, környezeti és vízminőségi kárelhárítással kapcsolatos
feladatokat;
c) végzi a vagyonkezelésben lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét;
d) gondoskodik a vagyonkezelésben lévő vizeken
 a vízi utak, valamint a menedék- és szükségkikötők rendeltetésre alkalmas
állapotban tartásáról, fejlesztéséről,
 a hajóút kijelöléséről, kitűzéséről, a vízi közlekedés irányítására szolgáló
jelek kihelyezéséről és karbantartásáról,
 a vízminőség-védelmi nádgazdálkodásáról;
e) Vízgazdálkodási Tanácsot hoz létre és működteti azt;
2.2. A Kormány által kijelölt környezetvédelmi igazgatási szervként területi hulladékgazdálkodási tervet készít;
2.3. Az előzőeken túl
a) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi
területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet;
b) koordinálja, illetőleg közreműködik a működési területre vízgazdálkodását érintő
koncepciók és tervek elkészítésében;
c) gondoskodik a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízi létesítmények fejlesztési, fenntartói, üzemeltetési összhangjának megteremtéséről;
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d) közreműködik




a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában,
a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek
tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok elkészítésében,
a vízügyi, kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben;

e) összegyűjti és a szakterületi információs rendszerek rendelkezésre bocsájtja az annak működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá
együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel;
f) együttműködik a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá a vízgazdálkodási társulatokkal;
g) ellátja a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésben lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében;
h) működteti e feladat ellátására át nem adott kizárólagos állami tulajdonban lévő vízi
létesítményeket, és az állami tulajdonú felszíni vizek, vízi létesítmények kezelésének ellátásához szükséges laboratóriumokat;
i) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek felkérésére szakértőként, vagy adat, tény szolgáltatójaként közreműködik a hatósági, szakhatósági
eljárásokban.
Az állami alaptevékenység megnevezése és TEÁOR száma:
84.11 Általános közigazgatás
Jogszabályok:
-

1995. évi LVII. törvény
72/1996. (V.22.) Kormányrendelet
232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet
1959. évi 32. törvényerejű rendelet
41/2001. (III.14.) Kormányrendelet
127/1996. (VII.25.) Kormányrendelet
22/1998. (XI.6.) KHVM rendelet
10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet
16/2001. Köm-KöViM-EüM együttes utasítás
347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet
219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet
217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet
220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet
123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet
379/2007. (XII.23.) Kormányrendelet
94/2007. (XII.23.) KvVM rendelet
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-

97/2007. (XII.23.) KvVM rendelet
101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet
221/2004. (VII.21.) Korm.rendelet
5/1998. (III.11.) KHVM rendelet
1992. LXIII. törvény
23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet
43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet
1995. évi LVII. törvény
178/1998. (XI.6.) Kormányrendelet
10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet
219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet
1996. évi LIV. törvény
88/2000. (XI.10.) FVM rendelet 8.§
1997. évi LXXVIII. törvény
1992. évi XXXVIII. törvény
217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet
29/1997. (IV.30.) FM rendelet
2007. évi CVI. törvény
254/2007. (X.4.) Kormányrendelet

3. Kisegítő és kiegészítő tevékenységek
Igazgatóságunk kiegészítő és kisegítő tevékenységet nem folytat.
4. Vállalkozási tevékenység és gazdasági társaságban való részvételnek a részletes –
alaptevékenységtől elhatárolt – felsorolása:
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratunk (JKH-107/16/2008.) a vállalkozási tevékenységünknek szűk keretet szab:
A vállalkozási tevékenység megnevezése és TEÁOR száma:
42.11
42.12
42.13
42.91
43.12
71.12
71.20
81.30

Út, autópálya építés
Vasút építés
Híd, alagút építés
Vízi létesítmény építése
Építési terület előkészítése
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés
Zöldterület-kezelés

5. A 2-4 pontban megjelölt tevékenységek forrásai:
-

költségvetési támogatás, környezetvédelmi és vízügyi előirányzat
4/2008 (II.14.) KvVM rendelet
fejezeten belül és kívülről átvett pénzeszközök
működési bevételek
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6. A feladatmutatók megnevezése, köre: nincs
7. Telephelyek megnevezése:
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 6.
8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 1.
8369 Fenékpuszta, VIZIG-telep
8. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működési rendszere, ezen belül a szervezeti egységek megnevezése:
Igazgató irányítása alá tartozó egységek:
a./ Műszaki igazgatóhelyettes
b./ Gazdasági igazgatóhelyettes
c./ Belső ellenőr
d./ Pályázati és nemzetközi referens
e./ Oktatási és PR előadó
f./ Igazgatói Titkárság
Műszaki igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó egységek:
a./ Vízkárelhárítási Osztály
aa./ Vízrendezési Csoport
ab./ Árvízvédelmi és Folyószabályozási Csoport
ac./ Geodéziai Csoport
b./ Monitoring és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály
ba./ Vízrajzi Hálózati Csoport
bb./ Adatfeldolgozó és Elemző Csoport
bc./ Vízkészlet-gazdálkodási és Vízföldtani Csoport
bd./ Informatikai Csoport
c./ Vízminőségvédelmi és Fejlesztési Osztály
ca./ Fejlesztési Csoport
cb./ Vízminőségvédelmi Csoport
d./ Műszaki Biztonsági Szolgálat
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e./ Szakaszmérnökségek
ea./ Szombathelyi Szakaszmérnökség
- Sárvári Kerületi Felügyelőség
- Szombathelyi Kerületi Felügyelőség
eb./ Zalaegerszegi Szakaszmérnökség
- Zalaegerszegi Kerületi Felügyelőség
- Letenyei Kerületi Felügyelőség
ec./ Kis-Balaton Üzemmérnökség
- Keszthelyi Kerületi Felügyelőség
- Laboratórium
- Fenntartási Üzem, Fenékpuszta
Gazdasági igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó egységek:
a./ Gazdasági Osztály
aa./ Pénzügyi Csoport
ab./ Elemző és számviteli Csoport
ac./ Bér- és munkaügyi Csoport
ad./ Ellátási és Ügyviteli Csoport
ada.) Gépészeti Üzemeltetési Részleg
adb.) Gondnoksági Részleg
adc.) Ügykezelő Iroda
b./ Jogi és Vagyongazdálkodási Önálló Csoport
ba.) Jogi Csoport
bb.) Vagyongazdálkodás

Szombathely, 2009. február 19.
PH.

(:Nádor István:)
intézmény vezetőjének aláírása
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