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TArgy Ebz.rrlat 6s legeltetesi tilalom elrendelese

A kozigazgatesi 6s hat6sdgi eljarAs es szolg6ltatds altalanos szab6lyair6l sz6l6 2004.6vi CXL.

torv6ny (tov6bbiakban: Ket.) 71-72. $ alapjAn, az elelmiszerlancr6l 6s hat6sdgi felugyeleter6l sz6l6

2008. evi XLVI. tdrveny (tovabbiakban: Eltv.) 34. S (1) bek. b), es (3) bek. a), c) pontjaban, valamint a

a 32812010 (X|1.27.) Korm€nyrendelet 6.S (8) bekezd6seben biztositott elso foku jogkoromben az

alabbi hatarozatot hozom.

Haterozat

A Hevesi Jaras minden telep0l6s6re vonatkoz6an, ide 6rtve a telepulesek kozigazgatesi terulet6hez

tartoz6 kulteruleteit is -

2014 6v okt6ber 07-t61,2014, okt6ber 22-ig terjed6 id6szakra ebzarlatot, 6s legeltet6si tilalmat
rendelek el,

Az ebzarlat szab6lvai a k0vetkez6k:

Valamennyi ebet zert teruleten, vagy az ellatv6delmi el6iresoknak megfelel6 m6don megkotve kell

tartani fgy, hogy az kozteruletre vagy a lakott ovezeten kivuli ter{iletekre ki ne juthasson.

Aiz ebze al alatt befogott k6bor ebeket hat6sagi megfigyel5s ald kell helyezni az ebzetlat

idotartamara. Amennyiben a k6borl6 eb azonositasa, veszettseg elleni oltottsaga nem dllapithat6

meg, es az 6llat befogasa, illetve hat6sagi megfigyelese biztonsagosan nem oldhat6 meg, az allatot a

az 6llatv6delmi eloirasok megtartesaval le kell olni.

Az igy le6lt ebek hullaii a 1069/2009 EK r. 7. cikk, 8.-10. pontjai szerint, a fert6z0tt allati hullakent kell

ertalmatlanitani.

A lakott teruleten kivul tal6lt ebeket a vadaszatra jogosult koteles kil6ni. A lel6tt ebek hullait az el6z6

bekezd6sben leirt m6don kell ertalmatlanitani.

A zarlati idoszakban a vaddszebek hasznalata kerulendo. Amennyiben a vadaszeb ig6nybevetele

n6lktll, Ienyeges vaddszati feladat nem oldhat6 meg, Ugy azt olyan m6don kell vegezni, hogy az eb az

iranyit6 vadesz folyamatos fel0gyelete es iranyitesa alatt maradjon.

Az ebzSrlat alatt h0sev6 allatok osszevezet6s6vel ja16 rendezveny nem tarthato.

A leqeltet6si tilalom szabelvai:

A zerlati int6zkedes hatalya alatt all6 kulteruleten legeloteruletre gazdasagi haszonallatot hajtani, ott

legeltetni tilos.

Tilos a legelo tertrleten, vagy a lakott teruleten kivul mr.ikod6 allattart6 telepeken kerit6sen kivul a
pesztorebek, terelo kutyak hasznalata.

Az e hatarozatba foglalt intezkedesek figyelmen kivul hagyAsa, illetve a tilalom megszeg6je eljarasi

birseggal sUjthato.
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A telepul6si dnkormenyzatok jegyz6i e haterozatomat a helyben szokesos m6don haladektalanul

tegyek kozz6.

A hatarozat ellen az 6rintett tigyf6l a k6zbesit6s napjrit kovet6 15 napon beltil a Heves Megyei

Korm6nyhivatal Elelmiszerlinc-biztons6gi 6s Allateg6szs6gi.igyi lgazgat6sig lgazgat6

F6a atorvosahoz (3300 Eger, Sziivetkezet rit 4.) cimzett, de hivatalomnel 2 eredeti p6ld6nyban

benyfjtott, 5000 Ft illet6kb6lyeggel ellatott fellebbez6ssel 6lhet.

A fellebbezes elektronikus uton val6 beterjesztesere ugyf6lkapu hianyaban nincs lehet6s6g.

A fellebbez6s az int6zked6s teliesit6s6re 6s a birsag megfizet6s6re nem halaszt6 hatalyti.

lndokoles:

A teruleten a Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal (NEBIH) rendelkezese alapjen 20'14 okt6ber

07, 6s okt6ber 09. kozotti id6szakban Heves Megye deli teruletein a r6kak csal6tkes veszetts6g elleni

immunizeleset vegzlk. Az eljaras a 02.3t124012014 sz. NEBIH utasitas szerint, l6gi eszkozdk

ig6nybevetelevel tOrtenik, r6kak, kutyek, 6s egy6b husev6k szamara kivAnatos illatu, a Pasteur-f. un.

Fix virus (616, gyengitett veszetts6g virus) vakcina tartalmU csaletek pogecsAk kisz6reseval. Az 616

virussal ertntkez6 h6zi hUsev6k a Nemzetkozi Jarv6nyugyi Hivatal (OlE) ellasfoglalasa szerint

,,veszettseg fertozOttsegre gyanusnak" min6sulnek, igy ezek szAm{ta a csaletek felvetel6t manden

lehets6ges eszkozzel meg kell akadalyozni.

Csal6tkes vakcinat lakott teruletekre vagy azok kdzvetlen k0rny6kere nem sz6rnak

A 16k5k or5lis immunizelaseval osszefuggesben a veszetts6g elleni v6dekezest szabelyozo 16412009

(Xll.2O.) FVM rendett 8.S, (5) bekezd6se az ebzarlat,6s legeltetesi tilalom elrendeleset irja el6. A

hivatkozott rendelet 12.S megallapitja az intezked6 reszben leirt ebzerlat r6szletes szabelyait.

Az elj6r6si birsdg alkalmazasanak lehet6s6g6t a KET '134. S (1) bekezdes alapjan k6z0ltem.

Az azonnali v6grehajtas elrendelesenek lehetosege a fenti esetre a Ket. 101. S (3) bekezdes e) pontja

6s a 101. S (4) bekezd6se, valamint az Ettv. SZ. 5 a-c) pontjai, 6s 64.S (5) bekezd6s6nek megfelel6en

biztositott.

Hat6rozatom meghozatala sordn a Ket. 71. S (1) alapjan eljaNa, az Eltv.) 34. s (1) bek. b), es (3) bek.

a), c) pontj6ban, vatamint a a 32812010 (X11.27.) Kormanyrendelet 6.5 (8) bekezdeseben leirt els6 fok0

jogkoromben jArtam el.

A feltebbezes lehet6seget a Ket. 98. S (1) 6s 99. S (1) bekezdese 6s a 32812010. (Xll. 27.) Korm.

rendetet 4. S (2) bekezdese alapj6n biztositottam, a fellebbez6si illetek merteker6l az illetekekr6l sz6l6

1990. evi XClll. torveny 29. S (2) bekezdese alapjSn rendelkeztem

A fellebbezes elektronikus riton val6 benyujtasrol sz6l6 tajekoztata$ a Ket. 72. S da) pontja alapjan

adtam.
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