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Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséróZ szóló T/7655. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. '-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága az alább i

módosító javaslato t

terjeszti elő.

A törvényjavaslat 2013 . évi költségvetési el ő irányzatainak – a túloldali részletezés szerinti – növelését ,
illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2013 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XII . Vidékfejlesztési Minisztériu m

13 . Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 022,1 +377,9 1400,0
1 . Működési költségvetés

1 . Személyi juttatások 756,9 +7200 8289

2 . Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 204,4 +19 .4 2228

3 . Dologi kiadások 64,3 +286 .5 3508

VI. Bíróságo k

3 . Fejezeti kezelésű előirányzato k

1 . Beruházás

1 . Pest megyei bíróság épület rekonstrukció 6000,0 6000,0 -377,9 377,9 5622,1 5622, 1

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Indokolá s

2012. január 1-tő l központi költségvetési szervként, mint komplex környezetvédelmi, természetvédelm i
és vízügyi szakmai háttérintézmény létrejött a Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban : NeKI) . A
NeKI, az általa kötelezően ellátandó környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi alapfeladato k
mellett, a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: VITUKI) várható megszűnése miatt a jöv őben egyéb, a VITUKI
feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat is el kell, hogy lásson .

I . OKKP felügyeletével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok :
a) Hazai és nemzetközi adatszolgáltatások
b) Hazai és nemzetközi adatszolgáltatások megalapozás a
c) Részvétel OKKP VM felelősségi körébe tartozó egyedi beruházásokban
d) Részvétel OKKP országos feladatok végrehajtásába n
e) Részvétel OKKP általános feladatok végrehajtásába n
f) Az OKKP keretében eddig nyilvántartásba vett, részlegesen, vagy teljesen feltárt, illetv e

mentesített területek dokumentációjának tárolása, frissítése, új projektek el őkészítése

II. Zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos feladatok :
a) Az Európai Uniós zajvédelmi szabályozásából adódó kötelez ő adatszolgáltatás, a zajtérképezési

feladatok elvégzése
b) A zajvédelmi jogszabályok módosításához zajvédelmi hatásvizsgálatok elvégzés e
c) A zajcsökkentési intézkedési tervek készítésében való közreműködés

III . Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok :
a) Területi hulladékgazdálkodási tervek készítés e

IV . Vízminőség-védelemmel kapcsolatos feladatok :
a) a Víz Keretirányelv szerinti országos víztestek vízkémiai minősítése

Ezen feladatok ellátása érdekében 18 fő és az ezen személyekhez tartozó eszközállomány NeKI által i
átvétele szükséges . Mindezekre tekintettel indokolt a NeKI részére 377,9 millió forint költségvetés i
többlet támogatás biztosítása.

Budapest, 2012 . július 3 .


	page 1
	page 2
	page 3

