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Eplény Község Önkormányzata
Fiskál János
polgármester részére
Tisztelt Polgármester Úr!
Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleményezésre megküldött,
a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelettervezetével kapcsolatban a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése és a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdése, 20. § (2) bekezdése
alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala részéről az
alábbi véleményt adom.
A tervezet 1. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjaiban az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló törvény, a fás szárú növények védelméről szóló
kormányrendelet, illetve a külön törvény hatálya alá tartozó fák és fás szárú
növények kerültek nevesítésre, mint kivételek, melyre az önkormányzati rendelet
hatálya nem terjed ki.
A rendelet-tervezetben kérem az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló kormányrendeletet is nevesíteni, mivel Natura 2000
területen a természetvédelmi hatósági jogkört a területi természetvédelmi hatóság
gyakorolja azonban a megküldött tervezet fenti pontjaiba a 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet nem sorolható be. Javaslom a továbbá a c) pontban a „külön törvény”
helyett „a természet védelméről szóló törvény” szövegrész szerepeltetését.
Egyebekben a tervezet tartalmilag megfelel a magasabb szintű jogszabályi
előírásoknak és a szakmai szempontoknak így az ellen a kért pontosítással
kifogást nem emelek; azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javaslom.
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A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás és a Veszprém
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló
46/2019. (VII. 11.) utasítása alapján történt.
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