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Eplény Község Önkormányzata
Fiskál János
polgármester részére
Tisztelt Polgármester Úr!
Tájékoztatom, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról,
valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet
42. § (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.)
Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdése alapján Veszprém megye tekintetében a
környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatásköröket 2017. január 1-jétől
területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala gyakorolja.
Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleményezésre megküldött,
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezete tartalmilag megfelel a magasabb szintű
jogszabályi előírásoknak, így az ellen a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján kifogást nem emelek, azt a
képviselő-testület részére elfogadásra javaslom.
Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.)
Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytárban - a (3)
bekezdésben foglalt kivétellel - egységes szerkezetű szöveggel közzé kell tenni
valamennyi, 2013. június 30. után kihirdetett és a lekérdezés napján hatályos,
önkormányzati rendeletnek - ideértve a 2013. június 30. után kihirdetett önkormányzati
rendelettel megváltoztatott önkormányzati rendeletet is - a lekérdezés napján hatályos
szövegét, és a lekérdezés napját megelőző, illetve követő egy-egy időállapotát.
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-2A kiadmányozási jog gyakorlása a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének a
kiadmányozás rendjéről szóló 12/2016. (V.27.), valamint a kiadmányozás rendjéről
szóló 12/2016. (V. 27.) kormánymegbízotti utasítással összefüggő átmeneti
rendelkezésekről szóló 33/2016. (XII.30.) utasításai alapján történt.
Veszprém, 2017. január 10.
Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából
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