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Növényvédelmi hatósági ügyek – parlagfű elleni védekezés
belterületen
- A helyben szokásos módon a jegyző felhívást intéz a lakossághoz, hogy
a parlagfű elleni védekezést június 30-ig kötelesek végrehajtani, illetve
hogy a védekezéselmulasztása bírságot von maga után.
- Hivatalból vagy bejelentés alapján a jegyző helyszíni ellenőrzést végez,
erről jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben az ellenőrzés alapján
megállapítást nyer a parlagfű elleni védekezés elmulasztásának ténye,
a jegyző meghozza a közérdekű védekezést elrendelő határozatot.
- A közérdekű védekezést elrendelő határozatot hirdetmény útján is
lehet közölni, ha a közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő
érdeket veszélyeztetné.
- A határozat alapján a közérdekű védekezés elvégzésével megbízott
vállalkozó elvégzi a parlagfű-mentesítést. Nem kerül sor a vállalkozó
általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz
kötelezettségének.
- A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az
ügyfélnek kell megfizetnie. Az önkormányzat jegyzője végzésben
állapítja meg az eljárás során felmerült költségeket, amelyek magukban
foglalják a vállalkozó költségét és a közérdekű védekezés
végrehajtásával kapcsolatban felmerült hivatali költséget.
- A közérdekű védekezés elrendelését követően az önkormányzat
jegyzője az ügyben keletkezett iratokat továbbítja a Vas Megyei
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának, amely
növényvédelmi bírságot szab ki a védekezési kötelezettségét
elmulasztó földhasználóval szemben.
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével
összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű
védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes
szabályairól
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény
Borhyné Pörneczi Martina
Az eljárás hivatalból vagy bejelentés alapján indul
a parlagfűvel szennyezett terület pontos megjelölésével
illetékmentes
személyesen, postai úton
21 nap
Fakivágások

Rövid leírás
Magánszemélyek és jogi személyek kérelmére közterületen lévő jegyzői hatáskörbe
utalt fakivágások engedélyezése.
Ügyintéző
Borhyné Pörneczi Martina (Tel.: 06-95/345-122)
Igénylő, kötelezett uraiújfalui közterületen álló fát kivágni kívánó személy
Ügyintézés kezdeményezhető Kizárólag írásban (postán vagy a kérelem ügyfélszolgálaton történő
leadásával) a 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet 2. melléklet formanyomtatványon, vagy annak
megfelelő tartalommal
Ügyintézési határidő 21 nap. (A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, településés kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény esetén 45 nap)
Ügyintézés díja 3 000.-Ft illetékbélyeg
Kapcsolódó dokumentum

van
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A fák védelméről szóló 346/2008. ( XII.30.) Kormány rendelet
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Ebnyilvántartás
Mind központi, mind helyi szinten cél egy naprakész ebnyilvántartó
rendszer létrehozása és üzemeltetése. Már működik az országos
elektronikus eb-adatbázis is, mely segítséget nyújt az ebrendészeti
feladatok ellátásában (ellenőrzések, azonosítások elvégzése,
hiányosságok felkutatása, stb.). A települési önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében és a veszettség elleni
oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel - a 2012. évtől
háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni,
amely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és
tulajdonosára vonatkozó adatokról. Az eb tulajdonosának (tartójának)
az adatszolgáltatás kötelező. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének
nem tesz eleget, ebenként 30.000 – 90.000 Forintig terjedő
állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
Uraiújfalu közigazgatási területén az ebösszeírás 2013. október 31.
napjával befejeződött.
Az eb tulajdonosa/tartója a továbbiakban is köteles bejelenteni:
új eb beszerzését,
a korábban bejelentett adatokban bekövetkezett változást (az eb
tartási helyének megváltoztatását, az eb elajándékozását,
elpusztulását, illetve bármely – korábban bejelentett - adatokban
bekövetkezett változást).
Aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 5.000 – 100.000
Forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről,
41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról,
334/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet az állatvédelmi hatóság
kijelöléséről,
244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet az állatvédelmi bírságról,
Kulcsárné Molnár Veronika
Új eb tartása bejelenthető erre rendszeresített Adatlapon.
Az adatváltozás bejelentési kötelezettség formai kötöttség nélkül
teljesíthető, az azonosításhoz szükséges adatok megadásával, de
teljesíthető az Adatlap kitöltésével is. Ebben az esetben az azonosítás
céljából ki kell tölteni az eb tulajdonosára/tartójára vonatkozó
adatokat, az eb fajtáját, nemét, színét, valamint a transzponder (chip)
sorszámát. A fentieken túl már csak a megváltozott adatokat kell
feltüntetni.
Illetékmentes
személyesen vagy postai úton

A bejelentésre nyitva álló
határidő

Új eb szerzését, illetve az adatváltozást követő 8 nap.
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Méhészet: egy telephelyen méhlakásban (fatönkben, kasban,
kaptárban, szállítható, vontatható, stabil méhesházban) tartott
méhcsaládok és tartozékaik összessége.
Általános előírások: a méhészkedést (méhtartást) minden év február
végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység
megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek
tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki
a méhészt nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást folyamatosan
vezeti.
Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész
lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben, stb.) van, a
méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét,
telefonszámát, a tárolási helyen lévő méhcsaládok számát egy
legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a
mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről
Kulcsárné Molnár Veronika
a méhész neve,
a méhész lakcíme,
a méhek állandó telephelye,
a vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma, kiadás helye és
ideje,
a méhek utolsó tartási helye,
a jelenlegi vándortanya pontos megjelölése,
a kaptárak száma,
a méhcsaládok száma,
a letelepedés pontos ideje.
Illetékmentes
személyesen vagy postai úton
Kiszállítás esetén: a kiszállítást megelőző, beszállítás esetén: a
beszállítás megtörténtét követő hetvenkét órán belül.

Állattartási és állatvédelmi ügyek
A jegyző állatvédelmi hatósági jogköre:
állatvédelmi panaszok kivizsgálása,
hatósági eljárások,
az állattartás általános szabályainak ellenőrzése, kötelezés,
kedvtelésből tartott állatok tartási szabályainak ellenőrzése, kötelezés,
állatvédelmi bírság kiszabása,
veszélyes állatok tartásának (kivéve: veszélyes eb) engedélyezése,
ellenőrzése,

állatotthon létesítésének engedélyezése, a szolgáltatás ellenőrzése,
állatbemutató megtartásának engedélyezése,
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1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről,
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
334/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet az állatvédelmi hatóság
kijelöléséről,
245/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet a települési önkormányzat
jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről,
244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet az állatvédelmi bírságról,
41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról,
8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet a veszélyes
állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól
Borhyné Pörneczi Martina
Az eljárás hivatalból vagy bejelentés alapján indul
engedélyezési eljárás 3.000.- Ft illetékbélyeg, egyéb esetekben
illetékmentes
személyesen, postai úton
21 nap
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Vas Megyei Kormányhivatal

