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HATARoZAT
Lendvadedes

község közigazgatási

területére méhek íertőző megbetegedéso miatt, a mai naptól
közséqi

A zárlat alatt álló területen tilos

'

atot rendelek el.

:

. a betegség terjesziését szolgálható
.
.

á

méheket, tárgyakat, / kaptár, kas, pergetó stb. / mézet,

Virágport, Viaszt, műlépet stb. kivinni

oda méheket bevinni
méhészetikiállítást tartani, méhészetitermékeket felvásárolni

*A' méháIlományok védelméről és a mézelö méhek egyes betegségainék megelözéséről és
leküzdéséról" szólő 7ol20o3.(v1.27.) FVM rendelet ( továbbiakban 7gl?o03.(v1,27.) FVM rendelet) 27.
,§_a értelmébena zárlat álatt álló területen Valamennyi méhcsaládot a fent nevezett betegségre meg
kell Vizsgáltatni a helyi méh-egészségügyifelelőssel.

A zárlattal kapcsolatos rendelkezések megszegése állategészségügyi, szabálysértés.

Rbndelkezésem visszavonásig érvényes.

Je|en határozat ellen, annak kózlésétöl számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és AlIategészségugyi tgazgatósá§ me§yei igazgató íöállatorvosának címzett
(8900 Zalaegerszeg, Göcseji

út 18.), de hatóságomhoz (Járási Állategészség0gyi és Élelmiszei-

ellenőző Hivatal'8960 Lenti, Templom íér9.) 2 példányban illetékmentesen benyújtott felIebbezé§nek
Van helye.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
A íellebbezésben fel kell tüntetni határozatom iktatási számáL

Határozatom a fellebbezésre tekintet nélkül azonnal Vé9rehajtandó.
8960 Lenti, Templom tér 9.
Te|efon,fax; (36 92) 35'1-078 E-mail:

lg!L'@ggl!!

lNDoKoLÁs
lgy határoztam, mivel hatóságunk 2014. május 13-án elektronikus úton (e_mait) értesítéstkapott a
Nemzeti Éle|miszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségúgyiés Állawédelmi lgazgatóságától ( 1o24

Budapest, Keleti Károly u. 24.) amelyben aíról tájékoztatnak benntjnket, hogy

a

Állategészségügyi Hatóság beje|entette, hogy

Lendavske Goric településeken
méhek nyú|os költésrothadását

(

koordináták

állapították meg

:

a

Szlovén

magyar-szlovén határhoz közeli Lendava és

16,458594-46,565582

és 16,482716-46,555948)

.

FVM rendelet 17. § (1) bekezdése, az alábbiak szerint rendelkezik
^7ol2oo3.(v1.27.)
17. § (1)
méhbetegség megállapítását követően - a helyi zárlat alá Vont feftözöft méhészet körül
:

"a
legalább 5 km sugarú kör által határolt területre - a kerúleti fóállatorvos községi zárlatot köteles
elrendelni."

az a Lenti Járási Hivatal Lenti Járási Állategészségügyiés Élelmiszer-ellenöíz i
Hivatalához tartozó, érinteit kozség amel| áz 5 km sugarú körön belül helyezkedik el, ezért itt
MiVeI Lendvadedes

határoztuk meg a rendelkező részben előírt tilalmakat,

Hatóságom hatáskörét a 7ol2003.(v1.27,) FVM rendelet ,17.§ (1) bekezdése, 27.§-a, Valamint ,,Áz
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéröl" szóló 2008. éVi XLVI. tV. ( továbbiakban Éltv,) 51.§ (3)
bekezdés e) pontja haíáíozza meg.
ll|etékességemet ,,a fövárosi és megyei kormányhivatalok mezögazdasági
kije!öléséröl" szóIó 328/2010.(Xl1.27.) Kormány íendelet 3.

sz.

szakigazgatási szervginek

me||ékletének 19,2. ponga állapltja

me9.

Határozatomat ,,A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairóí' szóló 2004.
éVi cXL,törvény (továbbiakban : Ket).71. § (1) bekezdésének és 72. § (,l) bekezdésének megfelelően

adtam ki.

A hatáíozatom fellebbezésre tekintet nélküli Végrehajtását az Élw.42. §. (1) d) pontja

alapján

rendeltem el, amely szeíint: ,,Az élelmiszerlánc félúgyetetiszerv járványügyi intézkedéstelrendeló
hatá.rozata fellebbezésrg való tekintet nélkül végrehajtható."
A jogorvoslat lehétösé'géta Ket. 98. § (1) és a 99. §

(1

)

bÉkezdéseatap.pn Üiztosttottam.

A fellebbezés illetékmentességétaz illetékekről szóló, iöbbször

módosított 199o. éVi Xclll. fu. 33. § (2)

bekezdése 25, pontja áIlapította meg.
Lenti, 2014. május 13.

ó,-u^p,,

Dr. Tószegl

A határozatot kapják:

1.
2.
3.
4,
5.
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