Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség

___________________________________________________________________________

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2008. ÉVRE
___________________________________________________________________________

1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
2. Költségvetési szerv:
a) azonosító adati:
- törzskönyvi nyilvántartási szám: 039211
- megnevezés: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
- székhelye: Szeged, Felső-Tisza part 17.
- szakágazati besorolása: 751735
- alapító okirat száma, kelte: JKH-182/2/2004. 2004. december 28.
b)szervezeti felépítése:
1. (1) Az igazgató közvetlen irányítása alá tartozik a
a) hatósági igazgatóhelyettes,
b) műszaki igazgatóhelyettes,
c) gazdasági igazgatóhelyettes,
d) kirendeltség-vezető,
e) titkárságvezető,
f) laboratóriumvezető.
(2) Az igazgató közvetlen irányítása alá tartozik továbbá
a) a belső ellenőr, amennyiben a belső ellenőrzés feladatait főállásban foglalkoztatottként
látja el,
b) a jogtanácsos, több jogtanácsos esetén a vezető jogtanácsos,
c) az adatvédelmi felelős,
d) a környezetbiztonsági ügyeleti szolgálat vezetője,
e) a Környezetvédelmi Laboratórium minőségügyi vezetője, aki e megbízatásánál fogva
nem minősül a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerinti vezető megbízású
köztisztviselőnek.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyek feladatát, hatáskörét, jogállását és felelősségét
külön jogszabályok és szabályzatok határozzák meg.
2. A műszaki igazgatóhelyettes irányítása és felügyelete alá tartozik a Szakértői Iroda, amely
a) Hulladékgazdálkodási,
b) Levegő- és Zajvédelmi,
c) Természet- és tájvédelmi,
d) Víz- és Talajvédelmi,
3. (1) A hatósági igazgatóhelyettes irányítja és felügyeli a Hatósági Irodát, amely a Hatósági
Osztályból áll.
(2) A Hatósági Osztály
a) Környezet- és Természetvédelmi, valamint
b) Vízügyi
Csoportból áll.
(3) A hatósági igazgatóhelyettes felügyeletet gyakorol a Szakértői Iroda és a Mérőközpont
hatósági jogalkalmazó tevékenysége felett.

4. (1) A gazdasági igazgatóhelyettes irányítja és felügyeli a Gazdasági Irodát, amely a
Közgazdasági Osztályból áll.
(2) A Közgazdasági Osztály
a) Pénzügyi és
b) Számviteli
Csoportból áll.
(3) A Közgazdasági Osztályt a gazdasági igazgatóhelyettes vezeti.
5. A titkárságvezető irányítása alá tartozik a
a) Titkárság,
b) Központi Iktató,
c) Informatikai Csoport,
d) Zöldpont Iroda (Ügyfél- és Közönségszolgálati Csoport).
6. (1) A Mérőközpont a Környezetvédelmi Laboratóriumból áll.
(2) Környezetvédelmi Laboratórium
a) Általános Analitikai Csoportból,
b) Nagyműszeres Analitikai Csoportból és
c) a laboratóriumvezető közvetlen irányítása alá tartozó köztisztviselőkből
áll.
(3) A Környezetvédelmi Laboratóriumot a laboratóriumvezető vezeti.
c) szervezeti kapcsolódásai

-

d) tevékenységi köre
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:
a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a
felhatalmazása alapján kiadott kormány- és miniszteri rendeletek;
b) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, valamint a felhatalmazása
alapján kiadott kormány- és miniszteri rendeletek;
c) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint a felhatalmazása alapján
kiadott kormány- és miniszteri rendeletek;
d) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a felhatalmazása alapján
kiadott kormány- és miniszteri rendeletek;
e) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről szóló 341/2004. (XII.
22.) Korm. rendelet.
- szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése;

A Felügyelőség
a) gyakorolja
a
jogszabályban
meghatározott
elsőfokú
környezetvédelmi,
természetvédelmi, tájvédelmi és vízügyi hatósági és szakhatósági (a továbbiakban
együtt: hatósági) jogköröket;
b) vezeti a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat;
c) működteti a hatósági tevékenység ellátásához szükséges laboratóriumot.
A Felügyelőség a települési önkormányzatok feladat- és hatáskörét érintő környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi ügyekben együttműködik az illetékességi területén működő
önkormányzati hatóságokkal. E körben különösen:
a) segíti az illetékességi területén működő önkormányzatokat környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi hatósági feladataik ellátásában;
b) véleményezi a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek
tervezetét és a környezetvédelmi programokat;
c) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi
területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és megyei területrendezési
tervet, a helyi építésügyi szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket.
A Felügyelőség a környezetvédelmi tájékoztatással és tudatformálással kapcsolatos
feladatkörében
a) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában, közreműködik
a környezetvédelmi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységekben;
b) tevékenysége során előmozdítja és támogatja a feladatkörével kapcsolatos társadalmi
kezdeményezéseket és felhasználja az eredményeket munkája során, továbbá
népszerűsíti a környezet és a természet védelmét;
c) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat és megfelelő
tájékoztatást ad azokról.
A Felügyelőség a környezetállapot megfigyelésével, feltárásával, értékelésével és
nyilvántartásával, valamint a kívánt környezeti célállapot elérésével kapcsolatos feladatkörében
a) ellátja a környezet állapotának és használatának figyelemmel kíséréséhez, igénybevételi
és terhelési adatainak méréséhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához és nyilvántartásához
kialakított környezetvédelmi mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat (monitoring), valamint
az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működtetéséhez szükséges –
hatáskörébe utalt – területi feladatokat,
b) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére
bocsátja az annak működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat,
továbbá
c) együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel.
A Felügyelőség a kívánt környezeti célállapot elérése érdekében közreműködik intézkedési
tervek, akcióprogramok készítésében, valamint azok koordinálásában, e körben különösen
a) javaslatot tesz az ország területének a légszennyezettség mértéke alapján zónákba
történő besorolására;
b) a határértéket meghaladó légszennyezettségű településekre, térségekre és zónákra
intézkedési programot készít, nyilvánosságra hozza, irányítja és végrehajtja azt;
c) közreműködik a füstködriadó (szmogriadó) terv kidolgozásában, a riadó
kezdeményezésében és a terv végrehajtásában;
d) közreműködik a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési részegységek összeállításában;

e) szennyezés-csökkentési intézkedési tervet dolgoz ki;
f) közreműködik a települési szennyvizek tisztításával és ártalommentes elhelyezésével
kapcsolatos nemzeti és regionális programok előkészítésében és megvalósításában.
A Felügyelőség az állami feladatként ellátandó alaptevékenységének folytatása során
a) együttműködik a helyi önkormányzatokkal, a természetes személyekkel és
szervezeteikkel, a gazdálkodó szervezetekkel és mindezek érdekvédelmi szervezeteivel,
valamint más intézményekkel;
b) III. fokú készültség esetén közreműködik az ár- és belvízvédekezés, valamint a
vízminőségi kárelhárítás feladatainak ellátásában;
c) közreműködik a környezetvédelmi érdekek érvényesítését szolgáló – hatósági jellegű –
nemzetközi feladatok végzésében.
A Felügyelőség ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály és állami irányítás egyéb
jogi eszköze feladatkörébe utal.
A Felügyelőség vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
A Felügyelőség gazdasági társasában nem vesz részt.
e) költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján
- kiadási előirányzat
814 783 eFt
- saját bevételi előirányzat
220 720 eFt
- átvett pénzeszközök előirányzata
- támogatási előirányzat
594 063 eFt
- engedélyezett létszámkeret
151 fő
- január 1-jei betöltött létszám
135 fő
- fontosabb beszerzések, felújítások
f) szakfeladatok, feladatmutatók
- 751735 Hatósági, felügyeleti szakmai, irányítási tevékenység
-Feladatmutató: a d) pont alatti jogszabályok szerint
-Teljesítménymutató: a d) pont alatti jogszabályok szerint.
A tervezett teljesítményváltozás az előző évekhez képest nincs.
Szeged, 2008. február 20.

Kardos Sándor
igazgató

