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Tárgy: Ebzárlat és legeltetési tilalom
elrendelése vadonélő húsevők
veszettség elleni immunizálása miatt
HíV. szám: Melléklet: -

HATÁROZAT
Az alábbi települések közigazgatási külterületeire (vakcinázással érintett területek), a területen
található vadonélő húsevők veszettség elleni immunizálása miatt 2019. április 3. - április 24. között
részleges ebzárlatot és legeltetési tilalmat

rendelek el a következők szerint:

Az érintett települések:
Ajak, Anarcs, Benk, Dombrád, Dögé, Eperjeske, Fényeslitke, Győröcske, Gyulaháza, Jéke,
Kékese, Kisvárda, Komoró, Lövőpetri, Mándok, Mezőladány, Nyírkárász, Nyírlövő, Nyírtass,
Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd, Tiszakanyár,
Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Újdombrád, Újkenéz, Záhony,
Zsurk.
Az ebzárlat tartama alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat
megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a
kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
A részleges zárlat alatti területeken kutyát tartási helyéről, csak pórázon vezetve és
szájkosárral szabad kivinni.

A település részleges zárlat alatti területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással
rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és
engedélyével szabad kivinni.
Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
a)
b)
c)
d)

vadászebek,

a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
a katasztrófa-mentő ebek,
a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fenti korlátozás alól.
Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat
időtartamára.
Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen,
ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni.
Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos!
Az állandóan legelőn tartott szarvasmarha állományok legeltetését
függően - 1 0-20 hektáros területre kell korlátozni.

-

az állomány nagyságától

Határozatom közzétételéről a helyben szokásos módon kell gondoskodni.
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Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal vezetőjéhez címzett, de hivatalomhoz benyújtott fellebbezéssel élhet.
A jogorvoslati eljárási díja 10.000 Ft. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezési
kérelemhez csatolni kell.
A jogorvoslati eljárási díját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar
Államkincstárnál vezetett 10044001-00336073-00000000 számlájára átutalás vagy a számlára
történő készpénz befizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell
tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az
ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.
A határozatot azonnal végrehajthatónak nyilvánítom. A fellebbezés elektronikus úton való
beterjesztésére a https://epapir.qov.hu honlapon van lehetőség.

INDOKOLÁS
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. §. (3) bek. e) pontja
alapján a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 18. § (3). bekezdésében
biztosított jogkörömben eljárva a 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet (továbbiakban: rendelet) 8.§ (5)
bekezdése alapján a rendelkező részben leírtak szerint határoztam, mert a rendelkező részben
felsorolt települések közigazgatási külterületén 2019. április 3.-tól kezdődően a vadonélő
húsevők veszettség elleni immunizálására kerül sor.
A rendelet 8. § (5). bekezdése úgy rendelkezik, hogy: "A vakcinázás kezdetétől számított 21 napig
az érintett területeken az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el”.
Az ebzárlat, tiltó rendelkezéseit a rendelet 12. §. alapján írtam elő.
A határozat fellebbezésre tekintet nélkül történő végrehajtását az Éltv. 42.§ (1) bekezdés alapján,
járványügyi kockázat miatt rendeltem el.
A határozat azonnal végrehajthatóvá nyilvánítását, az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 84. §. a), pontja teszi lehetővé.
Határozatomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend) 18.§ (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott hatáskörömben, az Ákr. 16.§ (1) bekezdés, valamint a Korm. rend 14.§ (5) bekezdés
alapján megállapított illetékességemben eljárva hoztam meg.
A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116.§ és a 118.§, valamint a Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően biztosítottam.
A fellebbezés jogorvoslati eljárási díját és annak befizetését 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. VM rendelet 4. §. (1) és (3)
bekezdés alapján állapítottam meg.
Kisvárda, 2019. március 25.

%

<% $

é
o *

vi

*

0/ Érintett önkormányzatok Jegyzői;
2.1 érintett szolgáltató állatorvosok;
3./ Irattár.
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