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Tisztelt Polgármester Úr!
Az önkormányzat által véleményezésre megküldött Hidegkút településrendezési
eszközeinek módosításának dokumentációját áttanulmányoztam, és az alábbi
állásfoglalást teszem:
A módosítandó területek nem tartalmaznak erdőtervezett területeket, valamint a
dokumentáció szerint az erdőgazdálkodási térségek nem változnak.
A 2., 5., 6. és 10. számú módosításoknál a rendelkezésemre álló ortofotók alapján az
erdészeti hatóság hatáskörébe tartozó fa vagy faállomány található a módosítással érintett
ingatlanok között. Amennyiben ezen ingatlanokon a faállomány kitermelésre sor kerül a
tervezett beruházások miatt, akkor az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 12. § (3)
bekezdése alapján - a fakitermelés csak a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi
Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálynál előzetesen az Evt.
végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 44. § (1)
bekezdése szerinti adatok benyújtása után, az erdészeti hatóság általi tudomásulvétel
után végezhető. A tervezett övezeti átsorolások ellen nem emelek kifogást.
Agrárügyi Főosztály
Erdészeti Osztály
8200 Veszprém, Szent Margit park 2., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1122
telefon: 88/576-000, fax: 88/428-111, e-mail: veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu

A többi módosításhoz hatáskör hiányában a megfogalmazottak ellen kifogást nem emelek,
hozzá megjegyzést nem fűzök.
Az erdőtervezett területek, valamit az Evt. hatálya alá eső objektumok tekintetében a
tervezett módosítások várható hatása nem jelentős, ezért a településrendezési eszközök
módosítása során a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek.
Az eljárásban és végrehajtásának folyamatában, a külterületi erdők és fásítások,
esetleges erdő igénybevételek és erdőtelepítések vonatkozásában a későbbiekben részt
kívánok venni, a dokumentációt elektronikus adathordozón kérem.
Az Önkormányzat véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36.
§-a alapján, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005 (I. 11.) Korm. rendelet szerint kérte.
Veszprém, 2018. június 21.
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