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Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséró7 szóló T/7655. számú törvényjavasla t
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
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XII. Vidékfejlesztési Minisztériu m

17 . Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1 103,8 +640 3 1744, 1

1 . Működési költségvetés

1• Személyi juttatások 712,0 +4112 1123 2

2 . Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 192,2 +1053 2975

3 . Dologi kiadások 149,6 +962 2458

2 . Felhalmozási költségveté s

1 . Beruházások 50,0 +276 776

XX . Emberi Erő források Minisztériuma

20 . Fejezeti kezelésű elő irányzatok

28 . Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatás a

2 . Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladato k
támogatása

6780,7 6780,7 -640,3 640,3 6140 .4 6140.4

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Jóváhagyásra javasolt éves létszámkeret :

	

225 fő

2012. évre jóváhagyott személyi juttatások és munkaadói járulékok :
904,2 millió Ft

Javasolt létszámnövekmény éves személyi juttatása és munkaadói
járuléka : 486,5 millió Ft
Személyi juttatások és

	

munkaadói járulékok 2012 .

	

évi javasolt
elő irányzat kiegészítése : 30 millió Ft
Jóváhagyásra javasolt éves személyi juttatások és munkaadói járulékok

1 .420,7 millióösszesen:
Ft

2013 . évre a benyújtott törvényjavaslatban tervezett dologi és egyéb folyó
kiadások + intézményi beruházások : 199,6 millió F t
Javasolt létszámnövekmény éves dologi és egyéb folyó kiadásai +
intézményi beruházások: 123,8 millió Ft
Jóváhagyásra javasolt éves dologi és egyéb folyó kiadások + intézményi

323,4 millió Ftberuházások összesen :

Intézményi fejezet kiadási el őirányzatának javasolt éves növekmény e
összesen:

	

640,3 millió Ft

Budapest, 2012 . július 3 .

Font-Sándor
elnök
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Indokolá s

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) feladatainak ellátásával összefüggésben az
alapításkor jóváhagyott és jelenleg is érvényes 145 fő létszámkeret már nem elégséges a
szervezetre rótt kötelezettségek maradéktalan és elvárt színvonalú teljesítéséhez .

A létszámbővítési javaslat megalapozáshoz áttekintésre került az NFA jelenleg hatályo s
Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), az alapítás óta bekövetkezett feladatbővülés .
Figyelembe vételre kerültek továbbá az Állami Számvevőszéknek (ASZ) a Nemzeti
Földalaphoz kapcsolódó vagyonfejezet 2011 . évi bevételi és kiadási el ő irányzatainak
ellenőrzése tárgyában folyó vizsgálatának megállapításai, továbbá a Nemzeti Földalap felett i
tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 2011 . évi tevékenység ellen őrzése tárgyában folyó
vizsgálat eddigi tapasztalatai is .

Az eddig tapasztalatok alapján

• az NFA az alapítás óta kib ővült és átrendeződött feladatai miatt a jelenleg hatályo s
SZMSZ keretei között nem m űködhet eredményesen és hatékonyan ;

• a jelenleg hatályos 145 főben megállapított létszámkeret elégtelen a kib ővült és
átrendeződött, a következő évekre tartósan áthúzódó feladatok konszolidál t
ellátásához ;

• a jelenlegi létszámkeret mellett az egyes szakterületek által ellátott feladatkörö k
keverednek, mivel adott szervezeti egység kényszerűségből több, egymással össz e
nem függő feladatot lát el ;

• az egyes szakterületen dolgozók – ideértve a fels őszintű vezetőket is – a létszámkeret
szűke okozta asszisztencia hiánya miatt adminisztratív feladatok ellátására i s
kényszerülnek;

• a szervezeten belüli feladatok és kapcsolódó felel ősségi körök egyértelmű és tiszta
lehatárolása elengedhetetlen, ami az adott feladatra szakosodott végrehajtó (referens )
és középvezetői (osztályvezet ő) szint bővülésével jár ;

• az intézményi működés erőforráskorlátai – ezen belül a sz űk létszámkeret –
kedvezőtlen kihatással van a Nemzeti Földalapba tartózó vagyon hasznosításábó l
származó központi költségvetési bevételek realizálásra és növelésére ;

• külső forrásokból nem helyettesíthetők a Nemzeti Földalappal összefiggő tulajdonos i
joggyakorlási és vagyongazdálkodási szakismeretek .

Összességében tehát szükséges az NFA m űködésének konszolidálása, aminek meghatároz ó
része az intézményi szervezet átalakítása és a létszámkeret b ővítése, valamint a hozzá
kapcsolódó költségvetési forrásoknak (személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok,
dologi és egyéb folyó kiadások, intézményi beruházások) rendelkezésre bocsátása .

Fentiek alapján az NFA létszámkeretének 80 fővel történő bővítése és az ehhez szükséges
intézményi előirányzatok kiegészítése szükséges az alábbiak szerint :

2012. évi jóváhagyott létszámkeret :

	

145 fő
Javasolt létszámnövekmény :

	

80 fő
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