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HATÁnozAT
- Békés város teljes belsŐ és kulso terÜletére,
- Murony kozség teljes belso és kuls teruletére.

a fenti hivatkozási szám alatt 2014. julius 09. napjátÓl mézelŐ méhek nvutÓs kottésrothadása 'Íert z
állatbetegség miatt elrendelt teleptilési zárlatot a mai nappal

feloldom
és a forgalmi korlátozást megsz ntetem.

Jelen határozat ellen, annak kozlésétol számított 15 napon belÜl Békés Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és ÁllategészségÜgyi lgazgatÓság megyeí igazgatÓ fÓállatorvosának címzett
(5600 Békéscsaba, Szerdahelyi U' 2.) de hatoságomhoz (Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai
Járási Hivatal Járási ÁllategészségÜgyi és Élelmiszer-ellen rzo Hivatal 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u'
2') 2 példányban 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 Magyar Államkincstárnál vezetett 10026005-
0a302711-00000000 számlájára, átutalás Vagy a számlára torténo készpénzbefizetés Útján kell
megfizetni. A fizetési megbízás kozlemény 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 benyÚjtására nincs lehetŐség.

Jelen határozatjogerossé válik, amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidŐ letelt.

A határozat fellebbezésre valo tekintet nélktil azonnal végrehajthat '

lNDoKoLÁS

így határoztam, mivel a7Ol2aO3' (Vl, 27.) FvM rendelet 20.s (2) pontja alapján,,a kÖzségi zárlatot
akkor kell feloldani, ha a zárlat alatt állÓ terÜleten már egy hely sem áll a betegség miatt helyi zárlat
alatt". Mivel Békés város teruletén és ot kilométeres kÖrzetében helyi zárlat már nem áll fenn, továbbá
valamennyi, fertozÖttségre gyanÚs méhcsalád vizsgálata megtÖrtént és kedvez eredménnyel zárult, a
rendelkezo részben foglaltak szerint dÖntÖttem.

HatÓságom hatáskÖrét és illetékességét a fovárosi és megyei kormányhivatalok mezogazdasági
szakigazgatási szerveinek kijelÖlésérol szÓlÓ tm.32812010' (xll.27') Korrnányrendelet 3s (1) és (4)

bekezdése,6.s (4), (5) és (6) bekezdése, valamintaz Éttv. zs.5 ('1)bekezdése,26 s (1) bekezdés d)
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pontja,27.s (1) bekezdés d) pontja,35. s (3) bekezdése a) és c) pontja és 56. s (1) bekezdése
határozza meg.

Határozatomat a kozigazgatási hatÓsági eljárás és szolgáltatás általános szabályairÓl szÓlÓ 2OO4. évi
XLVI. tÖrvény (a továbbiakban: Ket.) 71 s (1) bekezdésének és72. s (1) bekezdésének megfelel en
adtam ki.

A határozatom fellebbezésre tekintet nélkÜli végrehajtását a Ket. 1o1's (3) bek. e) pontja, továbbá az
élelmiszerláncrll és hatÓsági felÜgyeletérŐl szÓlÓ 2008' évi XLVI' tv. (továbbiakban Éttv.i 42 s (1) d)
pontja alapján rendeltem el, amely szerint: ,,Az ételmiszerlánc felÜgyeleti szerv járványugyi intézkedést
el rende lo határozata fel lebbezésre valÓ teki ntet nélku l vég rehajthato.''

A jogorvoslat lehetoségét a Ket' 98.s (1)és a gg. s (1) bekezdése alapján bíztosítottam, a f városi és
megyei korrnányhivatalok mezÓgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelÖlésér l szÓlÓ 32}l201o. (Xll.
27.) Kormány rendelete 4. s (2) bekezdése szerint'

A dontés ellení jogorvoslati eljárás díjára vonatkozÓ rendelkezéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezÓgazdasági szakigazgatási szervei el tt
kezdeményezett eljárásokban fizetendo igazgatási szolgáltatási díjak mértékérŐl, valam lnt az igazgatási
szolgáltatási díj fizetésének szabályairol szÓlÓ ffil2a12. (Vll.2.) VM rendelet4.s (1)és (3) bekezdései
tartalmazzák.

Békéscsaba, 2014' augusztus 14

,), rH: ?&J**
Dr. Sid Zoltán ,

járási foállatorvos
KészÜlt 10 példányban

A határozatot kapÍák:
1-) Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petofi u. 2. (tértivevény)
2-) Polgármesteri Hivatal,5672 Murony' FÖldvári u. 1.
3.) Dr. Laczo Páljárási foállatorvos, Dévaványa
4.) Dr. Nagy Béla mb. járási foállatorvos, Gyula
5.) Dr. Pokorádi András járási foállatorvos, orosháza
6.) Dr. Mihala András hatÓsági átlatorvos, Mezoberény (e-mail)
7.} Kis Zoltán méhegészségÜgyi felelos, Békés, Gorbe u. 4.
8.) KÖrozsi lmre méhegészségugyi felelos, Békés, Petofi u. 95.
9') !ékés Megye-i Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Átlategészségugyi lgazgatÓsága

Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.
10.)Békés megyei Rendorf kapitányság, Békéscsaba, BartÓk B. Út 1-5'
11.)lrattár


