ASP-IGAZ-MEH-2018

Kitöltési útmutató

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A MÉH VÁNDOROLTATÁSÁHOZ
KIJELENTŐ LAP, BEJELENTŐ LAP NYOMTATVÁNYHOZ
Űrlap száma: ASP-IGAZ-MEH-2018
I.

Beküldő adatai: Az űrlapon a beküldő adatainál a pontos személyes adatokat
szükséges feltüntetni, a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági
igazolványon szereplő adatok alapján. Amennyiben értesítési címe eltér a lakcímet
igazoló hatósági igazolványon szereplő adatoktól a levelezési cím alatt szükséges
feltüntetni a pontos címet.

I.

A méhész adatai: Az űrlapon a beküldő adatainál a pontos személyes adatokat
szükséges feltüntetni, a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági
igazolványon szereplő adatok alapján. Amennyiben értesítési címe eltér a lakcímet
igazoló hatósági igazolványon szereplő adatoktól a levelezési cím alatt szükséges
feltüntetni a pontos címet.

II.

Kérelem tárgya (méhvándoroltatás bejelentése): A méhvándoroltatás ki, -és
bejelentéséhez szükséges jogszabályban előírt adatok hiánytalan rögzítése a
nyomtatványon sárga színnel feltüntetett mezőkben:

▪ Méhek állandó telephelye
▪ A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma
▪ A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás kiadásának helye
▪ A vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás kiadásának ideje
▪ Méhek utolsó tartási helye (különös tekintettel a helyrajzi szám pontos
megjelölésére)
▪ Kaptárak száma
▪ Méhcsaládok száma
▪ Letelepedés pontos ideje
▪ A jelenleg vándortanya megjelölése (különös tekintettel a helyrajzi szám
megjelölésére)
Tájékoztatom arról, hogy amennyiben a méhvándoroltatásra vonatkozóan a fentiekben
megjelölt valamennyi adat megadásra kerül, a vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi
igazolást nem kell a bejelentéshez csatolnia.
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Ügyleírás

MÉH VÁNDOROLTATÁSÁHOZ KIJELENTŐ LAP,
BEJELENTŐ LAP ÜGYLEÍRÁSA
Ügy megnevezése
Méh vándoroltatásához kijelentő lap, bejelentő lap

Ügyleírás
A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő
hetvenkettő órán belül be kell jelenteni az önkormányzat jegyzőjének. Beszállítás esetén a
bejelentést a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 3. és 4. számú
mellékletében szereplő adatállomány a hatáskörrel, -illetékességgel rendelkező jegyzőhöz
elektronikus űrlap formátumban történő megküldésével, vagy az ügyintézőhöz történő
személyes eljuttatásával kell teljesíteni.

Eljárásra jogosultak köre
Cegléd város illetékességi területén méhtartást gyakorol.

Mit kell tennie
A kérelem papír alapon benyújtható Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és
Igazgatási Iroda Hatósági Csoportjánál annak nyitvatartási rendje szerint, valamint
elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával, mely a https://ohp20.asp.lgov.hu/
internetes oldalon érhető el.
Az
ügyfélfogadás
rendje:
Cegléd
Város
honlapján
https://www.cegled.hu/?t=ph/ugyfelfogadas internetes elérhetőségen feltüntettek szerint,
érkezési sorrend alapján.

Határidők
Az ügyintézési határidő az Ákr. szerint meghatározott 8 nap.

Benyújtandó dokumentumok
Méh vándoroltatásához kijelentő lap, bejelentő lap című formanyomtatvány

Fizetési kötelezettség
A méh eljárás költség-és illetékmentes.

Eljáró szerv
A méhállommányok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és
leküzdéséről szóló 70/2003.(VI. 27.) FVM rendelet 2. §-a alapján.

Jogorvoslati lehetőség
nem releváns
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Ügyleírás

Vonatkozó jogszabályok
• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. törvény
• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény
• 15/1969.(XI.6.) számú MÉM rendelet a méhészetről
• 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek
egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről
• 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátószervek kijelöléséről
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