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TelepÜ lési zárlat el rendelése

HATAROZAT

A mézetÓ méhek nyÚlÓs koltésrothadása ferlozo állatbetegség megállapítása miatt 2014 junius 17 '

napjátÓl kezdodoen

telepÜlési zárlat,ot rendelek el

Kamut kÖzség teljes belso és kÜlso terÜletére,

Mezoberény városnak a Szajol-Békéscsaba vasutvonaltÓl nyugatra és a MezŐberény-Szarvas

kozÚttÓl délre eso terÜletére'
Murony kÖzségnek a Szajol-Békéscsaba vasutvonaltÓl nyugatra eso terÜletére

A zárlat ideie alatt tilos:
- Azár|atalatt állÓ terÜletrol méheket, kaptárakat' mehészetl eszkÖzÖket krvinni

- a zárlal alatt állÓ terÜletre méheket bevinni!

A zárlal alá vont terÜleten valamennyi méhészetet, a fiasítás befejezodéséig, oZ illetékes

méhegészségÜgyi felelosÖknek a betegségre irányulÓan át keIl vizsgálnia A vizsgálat eredményérol
,, méhegészségÍjgyÍ vizsgálati sszesítot" kell készÍteni

A telepÜlési zárlat feloldásra kerÜl, ha a zárlat alatt állÓ terÜleten már egy hely sem áll a betegség miatt

helyi zárlat alatt.

A határozat fellebbezésre valo tekintet nélk l azonnal végrehajtando'

Jelen határozat ellen, annak kÖzlésétol számÍtott 15 napon belÜl Békés Megyei Kormányhivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és ÁltategészségÜgyi lgazgatÓság megyei igazgatÓ foállatorvosának címzett

(5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u' 2) de hatÓságomhoz (Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Járási Hivatal Járási ÁllategészségÜgyi és Élelmiszer-ellen Órzo Hivatal 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u.

2 ) 2 peldányban benyÚjtott fellebbezésnek van helye

A dÖntés elleni jogorvoslati eljárás díja 10 000 Ft. A jogorvoslati díj befizetését igazolÓ bizonylatot a

fellebbezési kérelemhez csatolni kell

A jogorvoslati eljárás dÍját a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és

ntlaiegeszségÜgyi lgazgatÓság Magyar Államkincstárnál vezetett 10026005 -0030271 1-00000000

számlá1ára, átutalás Vagy a számlára tÖrténo készpénzbefizetés Út]án kell megfizetni A fizetési

megbÍzás kÖzlemény rovatában fel kell tÜntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a

,,jogorvoslati eljárási díj'' megnevezést és az Ügyfél adÓszámát, illetve adÓazonosítÓ jelét

A fellebbezés elektronikus Úton tÖrténo benyujtására nincs lehetŐség

Jelen határozatjogerossé válik' amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határido letelt

Szerdahelyi utca 2 Telefon (+36 66) 540-240 Fax: (+36 66) 547-420

E-mail: bekescsaba-ailatcuiÓmqszh'qcv. hu
5600 Békéscsaba'



lNDoKoLÁS

A2014 jÚnius'10. napján, Ásványi LászlÓnak (5600 Békéscsaba, Szabolcs u 24 szám alatti lakos)
Békéscsaba, Szabolcs u. 24. sz' alatt tartott mézelo méhállományábÓl a NEBlH Diagnosztikai
lgazgatÓsághoz bekuldÖtt vizsgálati anyagnak a nyÚlÓs koltésrothadásra irányulÓ vizsgálata pozitív
eredményre vezetett (ikt.sz. M2014-2002B719., eredménykÖzlés ideje 2014 jÚnius 16 ) Ezért a
méhállományok védelmérol és a mézelo méhek egyes betegségeinek megelŐzésérol és lekÜzdésérol
szÓlÓ 7012003- (vl27 )FVM rendelet 17 s (1)bekezdése alapján a fentiek szerint határoztam.

HatÓságom hatáskÖrét és illetékességet a fovárosi és
szakigazgatási szerveinek kijelÖlésérol szÓlo tm 3i:"Bl2010'

bekezdése, 6 s (4) (5) és (6) bekezdése, valamint az Éltv
pontja, 27 s (1) bekezdés d) pontja, 35' s (3) bekezdése
határozza meg

megyei kormányhivatalok mezÓgazdasági
(Xll. 27-) Kormányrendelet 3 s (1) es (a)

25 s (1) bekezdése, 26 s (1) bekezdés d)

a) és c) pontja és 56 s (1) bekezdése

Halározatomat a kÖzigazgatási hatÓsági el.1árás és szolgáltatás általános szabályairÓl szÓlÓ 2004. évi
XLV|. tÖrvény (a továbbiakban: Ket.) 71 s (1) bekezdésének és 72 s (1) bekezdésének megfeleloen
adtam ki.

A határozatom fellebbezésre tekintet nélkÜli végrehajtását a Ket 101 s (3) bek e) pontja, továbbá az
élelmiszerláncrÓl és hatÓsági felÜgyeletérŐl szÓlÓ 2008 évi XLV| tv (továbbiakban Eltv ) 42 s (1) d)
pontja alapján rendeltem el, amely szerint ,,Az élelmiszerlánc felÜgyeleti szerv járványÜgyi intézkedést
elrendelo határozata fellebbezésre valÓ tekintet nélkÜl végrehajthatÓ ''

A jogorvoslat lehetoségét a Ket 98 s (1) es a gg s (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fovárosi és
megyei kormányhivatalok mezogazdasági szakigazgatási szerveinek kijelÖlésérol szÓlÓ 32812010. (Xll.
27.) Kormány rendelete 4. s (2) bekezdése szerint.

A dÖntés elleni jogorvoslati eljárás díjára vonatllozÓ rendelkezéseket a Nemzeti É|elmiszerlánc-
biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezÓgazdasági szakigazgatási szervei elott
kezdeményezett eljárásokban fizetendŐ igazgatási szolgáltatási dí1ak mértékérol, valamint az igazgatási
szolgáltatási dÍj fizetésének szabályairÓl szÓlÓ 6312012 (vll 2) VM rendelet 4' s (1) és (3) bekezdései
tartalmazzák.

Békéscsaba' 2014 jÚnius 16

KészÜlt '13 példányban

A határozatot kapiák:

járási foállatorvoq1

,;(

1') Polgármesteri Hivatal 5673 Kamut, Petofi u t06

-u Polgármesteri Hivatal 5650 Mezoberény' Kossuth tér'1

Q-) rotgármesteri Hivatal, 5672 Murony, Foldvári u 1

4.) Dr. LaczÓ Pál járási foállatorvos, Dévaványa
5.) Dr. Nagy Béla mb' járási foállatorvos, Gyula
6 ) Dr Pokorádi András járási foállatorvos, orosháza
7.) Dr. Mihala András hatÓsági állatorvos, Mezoberény (e-mail)
B ) Szlávik GyÖrgy méhegészségÜgyi felelos, Békéscsaba, Zrínyi u 6.
9') FÜredi LászlÓ méhegészségÚgyi felelŐs' Békéscsaba, Szekerka u.2.
10 )KÖrÖzsi lmre méhegészségÜgyi felelos, Békés, Petofi u 95
11 )Moricz András méhegészségÜgyi felelos, MezŐberény, Táncsics u 70
12.)Bekés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és ÁllategészségÜgyi lgazgatosága

Békéscsaba, Szerdahelyi u 2.
13.)Békés megyei Rendorfokapitányság, Békéscsaba, BartÓk B' ut 1-5
14')lrattár


