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NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
BALASSAGYARMATI JÁRÁSI HIVATAL

Ikt.sz.:
Tárgy:

NO-01lEBAO/00364- 40/2020.
Megfigyelési zárlat
elrendelése
Dr. Hegedűs Szilárd

Ügyintéző:

Tolmács Községi Önkormányzat

Tolmács
Sport utca 1.
2657
HATÁROZAT

Tolmács község valamennyi sertésállományára afrikai sertéspestis (ASP)
vaddisznóban töliént megállapítása miatt

előfordulásának

megfigyelési zárlatot ( hatósági megfigyelést) rendelek el.
A zárlat alatt

lévő

valamennyi házisertéstaró gazdaságban:

•

a sertéseket korcsoportok szerint nyilvántartásba kell venni,

•

összes sertést úgy kell tartani, hogyavaddisznóktól el lehessen

•

biztosítani kell, hogy vaddisznók nem férhetnek hozzá olyan anyagoldloz,
amelyeldcel a gazdaságban

•

lévő

különíteni,

sertések később érintkezhetnek,

a gazdaságba nem léphet be, vagy azt nem hagyhatja el sertés, kivéve, ha a
járványügyi helyzetre tekintettel a járási

•

őket

főállatorvos engedélyezi,

a sertéstartó épületek, illetve a gazdaság ki- és bejáratánál

megfelelő fertőtlenítési,

és ha szükséges, rovarirtó eszközt kell elhelyezni,
•

a vaddisznóval érintkezésbe került személyek ideiglenesen a gazdaságba nem
léphetnek be

•

minden, az afrikai sertéspestis tüneteit mutató elhullott vagy megbetegedett seliés
vizsgálatát az afrikai seliéspestis jelenlétére vonatkozóan el kell végezni

•

a kilőtt vagy elhullva talált vaddisznó bármilyen testrésze, illetve minden olyan
anyag vagy felszerelés, amely

fertőződhetett az

afrikai sertéspestis vírusával,

bevitele tilos

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2660 Balassagyarmat, Mártirok útja 78. Tel/Fax: 06/35-301-755
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sertések, azok ondója, embriója

vagy petesej tje kereskedelmi forgalomba

bocsátása tilos
Kérem az önkormányzatot a határozat helyben szokásos módon történő közzétételére.
Határozatom jogorvoslatra való tekintet nélkül végrehajtandó.
A határozat a közlésével véglegessé válil{, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs
helye.

A végleges

döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszéken közigazgatási per
A keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljál"ásra illetékes bíróságot, a
felperes és alperes azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az
alTól való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság
hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a közigazgatási
cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok
előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. A keresetlevelet a
közléstől számított hmminc napon belül lehet előteljeszteni a Balassagyarmati Járási Hivatala
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályához, 2660 Balassagymmat, Máliírok
útja 78. címen.

kezdeményezhető.

A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet - ha
nem ügyvédi képviselővel jár el- a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a
kormányhivatal honlapján elérhető iForm elektronikus nyomtatványkitöltő alkalmazással
(https://e-kormanyablak.kh.gov.hu) vagy hivatali kapun keresztül. A jogi képviselő nélkül
eljáró felperes a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton (https://epapir.gov.hu),
vagy a bíróság honlapjáról letölthető fOlmanyomtatványon vagy - a közigazgatási
pelTendtmiásról szóló 2017. évi I. törvény 37. §-ában előhi kötelező tmialommal - ajánlott
küldeményként postai úton is előteljesztheti.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya
nincs, a felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok
csatolásával azonnali jogvédelmet kérhet (amennyiben az ügyben alkalmazandó ágazati
jogszabály azt nem zálja ld, vagy feltételhez nem köti). A bíróság a pert tárgyaláson kívül
bírálja el, a felek bálmelyikének kérelmére azonban tárgyalást tmi. Tárgyalás tartását az
ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.
A peres eljárás illetéke 30.000.- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a
feleket tál'gyi illetékfe~egyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes
megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

INDOKOLÁS
Az afrikai seliéspestis vaddisznókban tÖliént megállapítása miatt Nógrád megyel
kormányhivatal kijelölte a feliőzött telületet, mely a községet is érinti.
Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet
(továbbiakban: ASP rendelet) 15. § (2) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal ajárási
hivatal útján hatósági megfigyelés alá helyezteti a seliéstartó gazdaságokat.
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben lehiak szerint határoztam.
A határozat azonnali végrehajtását az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 42.§ (1) d) pontja alapján rendelem el.
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2660 Balassagyarmat, Mártirok útja 78. Tel/Fax: 06/35-301-755
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Határozatomat az általános közigazgatási rendtmiásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81.§ (1) bekezdése alapján adtam ki.
A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási pelTendtmiásról szóló 2017. évi L tv. (Kp.)
rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 13. § (1) bek. e) pontján,
37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. § (1)-(2) bekezdésén, a polgári
perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019.
(IlU 8.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésén, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén
alapul.
Hatóságom hatáskörét az ASP rendelet már idézett 15. § (2) bekezdése, az Éltv. S1.§ (3.)
bekezdés b.) pontja valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) KOllli. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 18.§ (3.) a.) pontja biztosítja.
Az ügyben való illetékességemet-az-Ákr. 16.§ (1) bekezdés b) pontja valamint a Korm.
rendelet l4.§ (5.) bekezdése és 3. számú mellékiete határozza meg.

Balassagyarmat, 2020. május 5.

Dr. Szabó Ágnes járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

r. Barna Róbeli
járási főállatorvos

A határozatot kapják:
1. Címzett (Hivatali kapu)
2. NMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály (KÉR)
3. Irattár
Életmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2660 Balassagyarmat, Mártirok útja 78. Tel/Fax: 06/35-301-755
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