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HATÁnozAT
Dombrád települás kózígazgatási terüíetére az 3Z-a6$3laa6a74!2a21. sz. alatt - Mézelő méhek ayúlóa
kóltésrothad ása ferlőző betegség miatl * etr*ndelt részleges községi zárlalat a mai nappa1

íeloldom.
A korlátozó intézkedéseket meg§züntetem.

A zárlat feloídásáról Oombrád Város Polgármesteri Hivatala a lakosságot a he|yban szokásos módon
láiékazlatnl kóteíe§.

Ahatárazal el|en közigazgatási úton fel|ebbezésnek helye nincs, azonban az ügt1íél a végl*gessé vált
dóntés ellen kózigaz:gatási pert indíthal a Debreceni Tőrvényszék előtt {űebr*cení Törvényszék
Rözígazgatási Kallégiuma 4ü2ő Debrecen, Ferényi utca 1.) a §zaboics-§zatrnár*Bereg Megyei
Kormányhivataí Kisvárdai Járási Hivalala {a600 Kisvárda, Szent László u|,ca 7-11.} ellen indított

keresettel_

A keresetlevelet a Kisváróai Járási áivalalhoz, mint

|. fgkú batározalot hazó szarvhez keii benyújtani a

dönté§ kózíésétólszámít*tt 3ü napon befü! postaivagy elektrcníkus úton 3 péidányban.

A

keresetlevelet a vitatott csglekményt megvalósiló kózígazgatá§i szervhez kel' be*yű}lani

a

dóntés

közlésétől számított 30 napon belül postai vagy eleKrcnikus úton, A postai úton tóíténő előterjesztés
esetén a keresetlevelet eggyet több példányban kell benyújtani, mint ahány f*l a perben érdekelt; ha

több félnek kózós képviselője van, részűkre együtte§en egy példányt k*íI számílásba venni. A
keresetlevél mellékleteinek egy-egy másolatát csatolni kell a keresetlevél tóbbi példányához is.

A keresetlevél benyújtásának elrnulasztása esetén jelen határozat vég|egessá és végrehajthatóvá válik.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgalásj cselekmény halályosulására halasztó hatálya nincs.
azanban a keresetlevélbe* azannali jogvede|em biztosítása kérhető.

A kózigazgatásíjogvita elbírálása irántí kózigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás iiletéke
30 000 forint, A kózigazgatásí döntés lelúlvízsgálata iránti eliárásban a feleket vagyani és jövedetmi
vitzonyaikra tekintet nélkül ilíetékfelj*gyzésijogilleti m"g, az illetéket utólag, a bíróság feihívására kell
megíizetni. Amennyiben egyik fél sem k*ri a tárgyalá* la.lá*át és aá a bíróság sem tartja szükségesnek,

a

bkÓság a7 *gy érdemében tárgyaíáso* kívül hoz határozatot. Tárgyalás íartasát

keresetlevélben kérheti.

ÉlrlrrnlszeRLÁNe_BlzTON§ÁGí ÉsÁu-nreeÉszs*eűGyl o§zTÁLy
4600 Kisvárda, §zent Gyorgy tér 8, Telefan: {4fi5aű,124., í4a5aa425
E_mail: kisvarda@szabo|cs.gov.hu Honlap. www.kcrmanyhivatal"hu
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A jogi képviselővel eliáró íé1,valamínt a gazdálk*dó szervezel - mint az 7-űgyintézésitv. alapján
el*ktronikus *!o* törlénó kapc*claltartásra kötelezeit - minden beadványt, így a keresellevelet is
kizárőlag e!*ktror:ikusan, az É-ügyintézésifv,-ben és végrehajtási rendeleteiben creghatározatt módon
nyújthat be a birósághoz, és a bíróság is *|ektr*nik*san kézbe*ít a részér*.

A jogi képvi§elő nálkül elláró telperes a keres*tlevelet jogszabálybars meg*atárazött nyomtaíványon is
elóterjesztheti. Amennyiben a szemé|yesen efjáló természetes személy az e]ektrCInikus kapcsolattartási
módot választja, beadványait Ügyíélkapu igénybevételévelnyújthatja be és a bíróság is *íektronikusan
kézbesít részére.

A

kereset|evél a https:lle-kormanyeblak.kh,qov.hu/client/cfdalon

talá|ható

lKR rendsz*r használatával

*yújtható be az első'fakú kózigazgatásí határazatot hozó szervnél.

Abatározal. a közléssel véglegessé válik.

h határ azal aza*nal

vé g reh ajtan

ó,

d

lNDoKctÁ§
A rendelkezörászben

leírtak szerint határaztam,merlaz lbrányi JárásiHlvalalÉl*lmiszerlánc,biztonsági

és ÁllategészségügyiaszláIya

tájékoztatott, hogy Tiszatelek t+lepülés tes*letén mézelő méhek

nyúlós költésrottradása íeftózó állatbetegség lett megállaptfua 2021. augusztus 10-án., és amely
zárlat, 2a22"ü4,22.-i nappal feloldásra került. Továbbá,

a

betegség miatt részleges zárlat ala§. állő

telepulés {Dombrád) közigazgatás! tÉrületé.,nem került bejelentésre f**őzóttség, A helyi záílar" alá vant
fertőzött mér1észelkörülöt km-es sugarú körben elrendelt községi zárlal(íiszatelek} is feloldásra kerult,
Határazatomat a lóldművelésugyi

és igazgatási feladatckat elláló szeryek kijelöfásérö| szót&
38fta$. {XU.2,} Korrn, rend*let {tcv*bbíakban Korm. re*d.} 18.§ {3}. bekezóés a}. pontjában
meghatározott hatáskörómben eljárva. a méhállamányok védelméról és a mézelő méhek egyes
^atóság1

betegség*in*k megelőzáséról és leküzdéséró| szó|ó 7Q!2Qű3. {Vr. 27.} FVM rendelet 20. §. 2. bekezdés
alapján hoztam meg,

a

ióvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási {íővárosi keruletí}
hivatálokrói szóló B6l2alg. tlV. 23^J Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése valamínt e kormányrendelet 1. sz,
ll|etékességem€t

mellékletének 15,6. és 15,13,, továbbá a Korm. rend

,14,§

{5}

bekezdése alapján állapítottam meg.

A haterozat azonnal végrehajthatóvá nyilvánítását az éle|miszerláncról és hatósági fe|ügyeletéról' szóló
2aú8. *ví XLVI, tóívény 42.§. (1) bekezdós d} pontja, illetve az *Xr. a+. §. a). pontja teszi lehetővé,
A jogorvoslatitájékaztaiástazálta|ános

közigazgatásirendtartásrólszó!ó

201ő, évi CL. tórvény 82. §

{1}

bekezdése, 114. § i1} bekezdése, 116. §. {1} es (4) bekezdése,132. §-a, a polgári perrendtartásról szóló
2ü16. évi CXXX. törvény 608, § {1) bekezdé*e, a kózigazgatási perrendtartásról szóió 2ü17. évi l.
lórvény 13. § {3} bek*z*** c.} pontja, 1B, § {1) bekezdáse,39 § {1),
bekezdése, 77. § {1) bekezdése alapján adlam m*g.

{2}

es {6) bekezéései,5ü. §

(1)

Az illeték mártékéről az i|letékekról szóló 193ű. évi XClll, tv. 45lA. §í1} bekezdése atapián, az illetékíeljegyzésijogra vonatkazóan az ltv. 62,§

{1) bekezdés h.} pontja alapián tájékaztattam.

3

Az e|ektronikus űgyintézésselkapcsolatos tájékoztatást az Akr. 26.§.-a alapján adtam.
Kisyárda, 2a22. április 27,
Dr. Dienes Melinda
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járási fóállatorvos

Kapiák:

1.

?.

3.
4.
5.

Dombrád Város Önkormányzat Jegyzője{elektronikusan);

§z-Sz-3 Megyei Kormányhivatal ÉOÁr Nyíregyháza (elektronikusan);
Dr. Papp László hatósági állatorvos (elektronikusan);

Szabolcsi lstván méhegészsegügyi feíelős (elektronikusan);
lrattár.

