Okirat száma: A-221/1/2019/M.

Módosító okirat
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Belügyminisztérium által 2014. december 23.
napján kiadott, A-221/2/2014. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom:

1.

Az alapító okirat új számozás szerinti 1. alcíme a következő 1.2. ponttal egészül ki a
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:
„1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.1.1. angol nyelven: Central-Transdanubian Water Directorate
1.1.2. német nyelven: Zentral-Transdanubische Wasserdirektion
1.1.3. francia nyelven: Direction Transdanubienne Centrale de l’Eau”

2.

Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki a
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1953. 10. 01.”

3.

Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.2. ponttal egészül ki a
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:
„2.2. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a vízügyi igazgatási és a
vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet”

4.

Az alapító okirat 5. pontja elhagyásra kerül.

5.

Az alapító okirat 6. pontja – mely a módosított okiratban 4.1. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv a közfeladatai tekintetében a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgt.), a vizek kártételei
elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben, a vízügyi
igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vízhat. Korm.
rendelet), a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletben,
valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt feladatokat látja el.”

6.

Az alapító okirat 7.3. pont második és harmadik bekezdése – melyek a módosított
okiratban 3.2. pont alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2.2. átruházott irányítási hatáskörök: A középirányító szerv középirányítóként
gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § g), h), i) és j) pontjaiban

megjelölt irányítási hatásköröket, melyekre tekintettel a vízügyi igazgatóságok ügyvezetési
jellegű feladatai vonatkozásában teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik.
3.2.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: a vízügyi
igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet”
7.

Az alapító okirat 8. pontja – mely a módosított okiratban 4.5. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: a Vízhat. Korm. rendelet 1.
melléklet 4. pontjában meghatározott működési területre és működési vonalakra terjed ki.”

8.

Az alapító okirat 9.2. pontjában – mely a módosított okiratban 4.3.2. pont alatt
szerepel – „a vízminőségi monitoring-rendszert” szövegrész helyébe „az üzemeltetési
monitorozó rendszereket” szövegrész lép.

9.

Az alapító okirat új számozás szerinti 4.3. pontja a következő 4.3.3. ponttal egészül ki
a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:
„4.3.3. A távlati ivóvízbázisok mérő- és megfigyelő rendszere mellett a költségvetési szerv
fenntartja a kezelésébe tartozó felszín alatti területi vízminőségi monitoring hálózat
vízilétesítményeit is.”

10. Az alapító okirat 9.4. pont b) alpontja – mely a módosított okiratban 4.3.5. pont b)
alpont alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) az Ivóvízminőség-javító Program és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és
-tisztítási Megvalósítási Program szakmai végrehajtásának felügyeletéről, továbbá”
11. Az alapító okirat 9.6. pont a) alpontja – mely a módosított okiratban 4.3.7. pont a)
alpont alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló,
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban:
VKI) végrehajtásához kapcsolódó vízgazdálkodási vonatkozású feladatokban,”
12. Az alapító okirat új számozás szerinti 4.3. pontja a következő 4.3.10. ponttal egészül
ki a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:
„4.3.10. A költségvetési szerv a vízvédelmi igazgatási feladatok ellátásával kapcsolatosan
a) a Vgt-ben előírtakkal összhangban, a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) előírásai alapján elemzi és értékeli a vizek
állapotát és védelmének helyzetét az OKIR vízminőségi adatainak felhasználásával,
b) szolgáltatja a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett
adatokat, információkat,
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c) ellátja a VKI végrehajtásához kapcsolódó – kiemelten a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben és a felszín alatti vizek védelméről
szóló kormányrendeletben meghatározott - vízvédelmi feladatokat,
d) közreműködik a két- és többoldalú nemzetközi együttműködések vízvédelmi
feladatainak végrehajtásából származó feladatokban,
e) szakterülete vonatkozásában közreműködik az országhatáron átterjedő környezeti
hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország) 1991. február 26. napján aláírt
egyezmény és az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak
vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv szerinti nemzetközi eljárásokban,
f) közreműködik a vízvédelmi szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányok,
elemzések, jelentések készítésében,
g) közreműködik a szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi döntésekhez
szükséges háttéranyagok elkészítésében, helyzetelemzések, felmérések és statisztikai
elemzések készítésében,
h) közreműködik a vízvédelmi jogszabályokhoz kapcsolódó előzetes és utólagos
hatásvizsgálatok, valamint háttéranyagok elkészítésében,
i) közreműködik a szakmai segédanyagok elkészítésében, szakmai képzések szervezésében
a vízvédelmi hatóságok számára a vízgyűjtő-gazdálkodási terv végrehajtásával
kapcsolatban, valamint ezzel kapcsolatban oktatási, környezeti nevelési programok
kidolgozásában és végrehajtásában,
j) észrevételeivel, javaslataival támogatja az OKIR működtetéséhez kapcsolódó, a szakmai
rendszergazda feladatkörének ellátását,
k) közreműködik a szennyezés csökkentési feladatok ellátásában, akcióprogramok
megvalósításában,
l) együttműködik a területi vízvédelmi hatósággal a vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása
során,
m) a Kvt. felelősségi szabályaira tekintettel ellátja a felelősségi irányelv végrehajtását
szolgáló, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló
kormányrendeletben meghatározott vízminőség-védelmi kárelhárítási feladatokat,
n) a Kvt. felelősségi szabályaira tekintettel közreműködik a felelősségi irányelv
végrehajtásához kapcsolódó, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló
kormányrendeletben és a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben
meghatározott vízvédelmi feladatokban.”
13. Az alapító okirat 9.9. pont a) alpontja – mely a módosított okiratban 4.3.11. pont a)
alpont alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) ellátja a polgári peres, nemperes eljárásokban, a közigazgatási és munkaügyi perekben
szükséges képviseleti feladatokat, illetőleg gondoskodik azok ellátásáról,”
14. Az alapító okirat új számozás szerinti 4.3. pontja a következő 4.3.11. pont d)
alponttal egészül ki:
„d) ellátja a működési területén található víziközmű társulatok szakmai ellenőrzését.”
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15. Az alapító okirat 11. pontja – mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv igazgatóját
közalkalmazotti jogviszonyba, pályázat útján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 13/M. § (2) bekezdése értelmében határozatlan időre a belügyminiszter nevezi ki,
továbbá menti fel és gyakorolja a vele kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kiemelt
munkáltatói jogköröket; az egyéb munkáltatói jogköröket az Országos Vízügyi
Főigazgatóság főigazgatója gyakorolja.”
Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:
„
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény,
a
vízügyi
igazgatási
szerveknél
foglalkoztatottak
közalkalmazotti
jogviszonyának
különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm.
rendelet

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

közfoglalkoztatási jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény
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„
16. Az alapító okirat 13. pontja – mely a módosított okiratban 6. alcím alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 23. napján kelt, A-221/2/2014.
okiratszámú alapító okiratot visszavonom.”
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint”
P.H.
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Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter
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ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

