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HATÁROZAT

Jánoshida, Jászboldogháza, Jászalsószentgyörgy és Alattyán települések közigazgatási
területén talált fertőzött méhészet körüli 5 km-es sugarú kör által határolt területére a jN
0WEAJ00883-712018 számú határozattal elrendelt
községi zárlatot 2018. augusztus 2. napj ával megszüntetem.

Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály (5000 Szolnok,
Verseghy út 9.), de hatóságonihoz Jász-Nagykun-Szohiok Megyei Kormányhivatal
Jászberényi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és ÁUategészségngyi Osztályának
címzett (5100 Jászberény, Ady E. út 34.), 2 példányban benyújtott feUebbezésnek van helye.
A döntés eUeni jogorvoslati eljárás díja 10.000 Ft. A jogorvoslati díj befizetését igazoló
bizonylatot az indokolást tartalmazó feUebbezési kérelemhez csatohil keU.
A jogorvoslati eljárás díját a Magyar Államldncstárnál vezetett, 10045002-00301772-00000000
számlájára, átutalás vagy a számlá.ra történő készpénzbefizetés útján keU megfizetni. A
fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a feflebbezéssel támadott határozat
számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve
adóazonosító jelét.
A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtandó.
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INDOKOLÁS

A községi zárlatot feloldom a 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 27. s-a, valamint a 20.~ (2)
bekezdése alapján, mivel a községi zárlat alatti területen már egy hely sem áll helyi zárlat
alatt.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kortn. rendelet 13. ~ f) pontja és az
Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 565. g-a
határozza meg.
Határozatomat a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
(továbbiakban: Ákr.) 80-82. g-a szerint hoztam meg.
A fellebbezés lehetőségét az Áh. 116. ~ (2) bekezdés a) pontja És a 118. ~ (3) bekezdése, a
fővárosi És megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányliivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CX)(VI. törvény 16/A. g (1) bekezdése, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kora rendelet 14. g (1)
bekezdése alapján biztosítottam.
A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezéseket a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. g (1) és (3) bekezdései tartalmazzák.

Jászberény, 2018. augusztus 2.

Dr. Dobos Róbert hivatalvezető nevében
és megbízásából kiadmány9zoIn0~’.
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