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Elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti és állategészségügyi jogkörömben eljárva meghoztam a következő
HATÁROZATOT.
Pilisszentiván Község közigazgatási területére 2019. 08. 02. napjától mézelő méhek nyúlós
költésrothadása megbetegedés megállapítása miatt, méhekre vonatkozóan
települési zárlatot rendelek el.


Tilos a zárlat alatt álló területekről méhcsaládot, mézet és egyéb méhészeti terméket,
méhészkedéssel kapcsolatosan használt eszközt, anyagot, használati tárgyat kivinni!



Tilos a zárlat alatt álló területekre méheket beszállítani!



Valamennyi

méhészet

méhcsaládját

–

nyúlós

költésrothadás

szempontjából

-

a

méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.
Felkérem Pilisszentiván Község Jegyzőjét, hogy a határozatot a helyben szokásos módon közhírré
tenni szíveskedjék.

Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a Pest Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti
Főosztályának főosztályvezetőjének címzett, de hatóságomhoz (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály) a https://epapir.gov.hu/
elektronikus felületen keresztül benyújtott fellebbezésnek van helye.
A határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
1135 Budapest, Lehel u. 43-47.
Telefon: 06-1-236-3990, Fax: 06-1-340-9394
E-mail: erd-elelmiszer@pest.gov.huWeb: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díj, illetve illeték megfizetése alól mentességben
részesül.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. §-a szerint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfél
jogi képviselője, az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző,
köztestület, valamint egyéb közigazgatási hatóság elektronikus ügyintézésre köteles. Elektronikus
ügyintézésre a https://epapir.gov.hu/ elektronikus ügyintézési felületen keresztül van lehetősége
INDOKOLÁS
Fentiek szerint határoztam, mivel egy pilisszentiváni méhészetben a méhegészségügyi vizsgálaton
vett lépmintából mézelő méhek nyúlós költésrothadása betegséget állapították meg.
A települési zárlat szabályait a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet (továbbiakban: 70/2003. FVM
rendelet) tartalmazza.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése, az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi XLVI. törvény 34. § (3) bekezdés a) pontja,
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.
2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kijelölő rendelet) 13. § g) pontja, 14. § (5) bekezdése, 18. § (1)
bekezdés b) pontja, valamint a 70/2003. FVM rendelet 17. § (1) bekezdése határozza meg.
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
ÁKR) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) és (4) bekezdésének megfelelően adtam ki.
A döntés azonnali végrehajtandóságát az ÁKR 84. § a) pontja írja elő, súlyos kárral fenyegető helyzet
megelőzése esetén.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az ÁKR 112. §-ában, 116. § (1)-(2) bekezdésében, 118. §-ában
foglalt rendelkezéseken, valamint a Kijelölő rendelet 14. § (1) bekezdésén alapult. Az
illetékmentességet az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33. § (2) 25. pontja állapítja meg.
Érd, 2019. augusztus 9.
dr. Zöld-Nagy Viktória járási hivatalvezető
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