Határozat
Rókák őszi veszettség elleni orális immunizálása céljából az alábbi települések teljes területére a csalétek vakcina
kiszórásának időpontjától számított 14 napig, azaz
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Mezőtúr, Mezőhék, Mesterszállás, Kétpó, Túrkeve, Kunszentmárton, Tiszasas, Csépa, Szelevény, Cserkeszőlő,
Tiszakürt, Tiszainoka, Cibakháza, Tiszaföldvár, Öcsöd, Kungyalu, Nagyrév, települések közigazgatási területén

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.
A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.
Az ebzárlat tartalma alatt:
a) 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,
b) kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad vinni,
c) a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy
macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedéllyel szabad
kivinni,
d) az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, fegyveres erők és fegyveres
testületek ebei, katasztrófa-mentő ebek, segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket
vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fentiekben foglalt
korlátozás alól,
e) az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat
időtartamára.
f) Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tarható.
Az immunizálással érintett területen a vadászati hatóság felhívására és irányításával a vadászatra jogosultnak jól
látható, piros színű, legalább magyar nyelvű, a felhívás megértését szolgáló piktogrammal ellátott figyelemfelhívó
plakátokat kell kihelyezni a lakott területekről kivezető utak mentén, bekötőutaknál, kiránduló és
parkolóhelyeken, turistaházak és vadászházak mellet.
Jelen határozatommal megkeresem az érintett Önkormányzatok jegyzőit, hogy intézkedésemet a lakossággal a
helyben szokásos módon ismertesse.
Ezen határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság igazgató főállatorvosának címzett (5000 Szolnok,
Verseghy u. 9), de hatóságomhoz (Mezőtúri Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala) két példányban benyújtott fellebbezéssel lehet elérni.
A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja 10.000 Ft. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezési
kérelemhez csatolni kell.
A jogorvoslati eljárás díját a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 10045002-00301772 számú számlájára, átutalás
vagy a számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell
tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezését és az ügyfél
adószámát, illetve adóazonosító jelét.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
Jelen határozat jogerőssé válik, amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt.

Indoklás
A nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Elnökhelyettese a
02.3/313-1/2015. számú levelében elrendelte a rókák veszettség elleni orális immunizálását. A vakcinázás
eredményessége és a rendeletben előírtak betartása érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint
határoztam.
Határozatomat a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164,2008. (XII. 20) FVM rendelet 8. § (5)
bekezdésének megfelelően hoztam. Az ebzárlat részletes szabályait ugyanezen rendelet 12.§-a állapítja meg.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 42. § (3) bekezdése szerint a
járványügyi intézkedést elrendelő határozat hirdetmény útján is közölhető.
Döntésemet a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló
328/2010, {XII.27.} Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 4. § (2) bekezdése által biztosított
jogkörömben eljárva hoztam.
A határozat azonnali végrehajtását a 2008. évi XLVI. törvény 42. §-ának (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem
el.
Hatóságom illetékességi területét a 328/2010 Korm. rendelet 3. melléklete határozza meg.
A jogorvoslat lehetőségét a Ket 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.
A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
valamint í megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályiról
szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 4. §(5) bekezdése tartalmazza.
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