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Elsőfokú állategészségügyi hatósági jogkörben eljárva meghoztam az alábbi
HAT

Á R O 2 A T -ot.

2015. Július 9. napjától mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt, a mellékelt
térképek szerint,
Csömör Nagyközség közigazgatási területén belül RÉSZLEGESen: 47,564212 19,174467
koordináta ponttól, 47.567458 19,218313 koordináta ponton keresztül, 47,572945 19233144
koordináta pontig tartó vonaltól Északra eső területre,
Mogyoród Nagyközség teljes közigazgatási területére,
Veresegyház Város közigazgatási területén belül RÉSZLEGES-en: 47,650910 19,236471
koordináta ponttól, 47,638519 19,260263 koordináta ponton keresztül, 47,626428 19,269520
koordináta pontig tartó vonaltól Nyugatra eső területre
községizárlatot
rendelek el a mézelő méhekre, azok termékeire, valamint a velük érintkezésbe került ragályfogó
tárgyakra.
A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök
elszállítása, méhek beszállitása. Vándorméhészek letelepedése nem engedélyezhető. A zárlat
enyhitéséről illetve feloldásáról Hivatalom intézkedik.
A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját nyúlós költésrothadás szempontjából
hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.
—

—

Határozatom ellen a kézhezvételtől számitott 15 napon belul a Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály főosztályvezetöjéhez címzett, de a
Hivatalomhoz mint elsőfokú hatósághoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslat eljárási díja 10000 forint, amelyet a Pest
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 1002300200302175-00000000 számlaszámára kell átutalás vagy a fizetési számlára történő készpénzbefizetés
—

—

Élelmiszerlánc-b,ztonsági és Állategészségügyi Osztály
2100 Gödöllő, Kotlán S u 1
Telefon: 06-281512.465 Fax 06-28/512-466
E-mail: godollo.aeu~nebih gov hu Web: http:1/~w kormanyhivatal.huihu/pest

útján megfizetni, az ügyiratszám És az ügyfél adószámának, illetve adóazonosító jelének
feltüntetésével A jogorvoslati dij befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.
A fellebbezés benyújtására elektronikus úton nincs lehetöség
INDOKOLÁS
Így határoztam, mert a PMKH Váci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztálya értesítette Hívatalomat az illetékességi területén lévő fóti méhészetében, a NÉBIH
Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság M201 5-10037383 számú vizsgálati eredménye alapján
megállapított mézelő méhek nyúlós költésrothadásról.
Határozatomat az élelmiszer)áncröl és hatósági felügyeletéröl szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. 5(3)
bekezdés e) pontja által meghatározott jogkörömben, a méhállományok védelméről és a mézelő
méhek egyes betegségeinek megelőzéséröl és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
17.5 (1) bekezdése és 27. 5-a alapján, a fővárosi És megyei kormányhivatalokról. valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. Korm. rendelet 2. 5 (4) bekezdése, a megyei
kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. Korm. rendelet 2. 5
(1) bekezdés, 3. 5, 5. 5 (5) és (6) bekezdés által biztosított hatáskörben És illetékességben hoztam
meg, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL
törvény (továbbiakban a KET) 71-72. 5-a szerint.
A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL törvény 98. 5(1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjáról az Éltv. hatálya
alá tartozó eljárások végrehajtására kiadott 63i2012. (Vll.2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szervei előtt kezdeményezett
eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási
dij fizetésének szabályairól 4. 5(3) bekezdése rendelkezik.
Gödöllő, 2015. július 09
dr. Urbantcs Gábor hivatalvezető nevében és megbízásából:
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osztályvezető járási főállatorvos
Erről értesülnek
1) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője (polghiv~csomor.hu és postai úton)
2) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője (moCvorod~moaVorOd.hU és postai
úton)
3) Veresegyház Város Önkormányzatának Jegyzője (jepyzo~veresegvhaz.hu és postai úton)
4) PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály (e-mail útján)
5) Jó István méhegészségügyi felelős (minigenerak~freemail.hU)
6) Mucsinyi Ferenc méhegészségügyi felelős (mucsinyif~QmaiI.com és postai úton)
7) Tóth József László méhegészségügyi felelős (tothilaszlol 69(~gmaíl.com)
8) Gödöllői Járási Hivatal hatósági állatorvosai (e-mail útján)
9) dr Urbanics Gábor járási hivatalvezetö (e-mail útján)
10) Irattár
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