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JárványÜgyi megelozo intézkedésként a rókák veszettség elleni immunizálásával kapcsolatos
csalétek-vakcina kihelyezése okán

2014. október hó 04' napjától 2014' október 18. napjáig

Murony telepÜlés teljes kÖzigazgatási terÜletére

ebzárlatot és legeltetési tiIalmat rendelek el.

A iárvánvüqvi intézkedés hatálva alatt:

1') KÜlterÜleti tartási helyén minden kutyát elzárva, illetóleg megkÖtve kell tartani Úgy, hogy a
kihelyezett csalétek-vakcinával ne érintkezhessenek.

2.) A telepÜlés terÜletéről kutyát kizárolag érvényes veszettség elleni védooltás megléte esetén,
csak a hatÓsági állatorvos kedvezo eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad
kivinni.

3.) Az érvényes veszettség elleni védooltással rendelkezo vadászebek, a fegyveres erők és
fegyveres testÜletek ebei, a katasztrófa-mento, a segíto és terápiás ebek, valamint a
látássérÜlt embereket vezeto ebek rendeltetési céljuknak megfeleló használatuk idejére
mentesek a korlátozás alól.

4') Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
5.) Az ebzárlat alatt hÚsevó állatok osszevezetéséveljárÓ rendezvény nem tarthatÓ.
6.) A TelepÜlési Önkormányzat köteles a szabadon talált, kóbor ebek befogása iránt intézkedni.

Azebzárlat tartama alatt befogott kóbor hÚsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.
7.) A jelzett idoszakban a telepÜlés közigazgatásiterÜletén a legeltetés tilos.

Amennyiben rendkívÜli esemény tÖrténik (vétlen vagy szándékos emberi érintkezés a vakcinával) a
Békéscsabai Járási Hivatal népegészségÜgyi szakigazgatási szerve illetékes teruleti egységének
haladéktalanul be kell jelenteni.

Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina borre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára
kerÜl, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni'

Amennyiben a vakcinázott terÜleten vadon élo és/vagy háziállat elhullott tetemét Íellelik, annak
érintetlenÚl hagyása mellett haladéktalanul értesÍteni kell a terÜletileg illetékes hatÓsági állatorvost
Vagy a helyi Önkorm ányzaÍotVagy a vadásztársaságot.

A Települési Önkormányzat a lakosság tájékoztatása érdekében a ,,Felhívás a lakossághoz a
veszettség elleni védekezésről'' című tájékoztatita helyben szokásos mÓdon kozzéteszi.

Határozatom a fellebbezésre való tekintet néIkül. azonnal véqrehaitandó.
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Jelen határozat ellen, annak kÖzlésétől számított í5 napon belÜl Békés Megyei KormányhivatalÉlelmiszerlánc-biztonsági es AllategészségÜgyi lgazgatÓság megyei igazgató főállatorvosának cÍmzett(5600 Békéscsaba, Szerdah.elyi y 2) 9: natósagomhoz (B;keJMeg-yei-rormanvrrivatar BékéscsabaiJárási HivatalJárásiAllategészségÜgyi os Ételmiézer-ellenorzo Hivatal 5600 Békáscsaba, Szerdahelyi
u. 2.) 2 példányban benyÚjtott fellebbezésnek van helye.

A dÖntes elleni jogorvoslati eljárás díja 1o.ooo Ft. A jogorvoslati díj befizetését igazolÓ bizonylatot afellebbezési kérelemhez csatolni kell. A_jo_g_orvoslati et1aras dí.1át ; Békés tveg[i KormányhivatalMagyar Államkincstárnál vezetett 1002-6obs-oo29957'8-oooooooo számla-1ára, átutalás Vagy aszámlára történo keszpenzbefizetés Útján kell megfizetni' A fizetési megbÍzás kózlemeny rovatábanfel kell tÜntetni a fellebbezésse| támadott határoza1 számát, a ,,jogorvosiati er|arasi oi.1'' megnevezést
és az ügyfél adószámát' illetve adÓazonosÍtÓ jelét.

A fellebbezés elektronikus úton tÖrténo benyÚjtására nincs lehetoség. Jelen határozat jogerossé válik,
amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határido lete|t.

lNDoKoLÁs
Így határoztam, mivel a telepÜles közigazgatási terÜletén a rÓkák veszettségének megelőzése és abetegség lekÜzdése érdekében 20í4. október hó 04. napja és 20,14' októ|ber tro 09. napja kÖzÖttcsalétek-vakcina kihelyezése történik repÜlogépes kiszÓrás mÓdszerével és/vagy kézbol kiirelyezés
mÓdszerével. EzérI a veszettség elleni védekezés részletes szabályairÓl szoto'1a+tzoo8. (Xll' 2o.)FVM rendelet 8 s (5) bekezdése, valamint az élelmiszerláncrÓl es naiosagi felugyeietérol szÓlÓ 2008.évi XLV|' tÖrvény 51' s (3) bekezdése alapján ebrzárlatot és legeltetésitit"tmát kellett járványÜgyi
intézkedésként elrendelnem.

Az ebzárlat szabályait, valamint a rendkÍvÜli eseményekkel kapcsolatos jelentési/értesítési
kÖtelezettség(ek)et a veszettség elleni védekezés részletes szabályairol szon lő+tzoo8. (Xll. 2o.)FVM rendelet 8. $ és 12. s (2)-(6) bekezdései' illetve 13.S-a alap.1án rendeltem el. Az ielepuléé
belterÜletén a kóbor állatok befogásával és elhelyezésével osszeÍuggő kÖtelező önkormányzati
feladatokat az állatok védelmérol és kíméletéről szÓló 1998. évi XXVIll' iu] +glÁ íiá) n"1".oesé ir,áelő. A ,,Felhívás a lakossághoz a veszettség elleni védekezésről'' tájékozta"tÓjá nak az érintettTelepÜlési Önkormányzathoz tÖrténő eljuttatá!i kÖteIezettségét a veszettseg álleni védekezés
részletes szabályairÓl szőlo 16412008. (Xll. 2o.) FVM rendelet a 

-s 
tzl oet<ezoese ir1aLto.

Azazonnali végrehajtást az élelmiszerláncról es h?!Ósági felÜgyeletéről szÓló 2008. éviXLV|. tÖrvény
42. s' (1)bekezdés d) pontja, továbbá a2OO4' éviCXL. íot s. (sle) pontja szerinimondtam ki.

Hatóságom hatáskÖrét és illetekességét.a. fovárosj és megyei kormányhivatalok mezogazdasági
szakigazgatási szerveinek kijelÖlésérol szÓlÓ tm. 32Bt2O1o. riÍt 27.) KorÁány renJelete o] s rsl-tőlbekezdései, valamint azÉltv.25.s (1) bekezdése,26. s (1)bekezdés d) pontja,27.s (1)bekezdés d)pontja,35. s (3) bekezdese a) és c) pontja es 56. $ (1) bekezdése határozzá meg."Határozatomat aKet.71. $ (1) bekezdésének és72. $ (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.

A jogorvoslat lehetŐségét a Ket. 98. s (1)és a gg. $ (1)bekezdése alapján biztosítottam, a fóvárosiés
megyei kormányhivatalok mezogazdasági szakigazgatási szerveinek'kijelolésérol szóló 32Bl2O1o.(Xll' 27') Kormány rendelete 4 s (2) bekezdése szérint. A dÖntés elleÁi jogorvoslati eljárás díjáravonatkozÓ rendelkezéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági HivaíaI valamint a megyeikormányhivatalok mezogazdasági szakigazgatási szervei előtt- kezdeményezett eljárásokban
fizetendó igazgatási szolg_áltatási díjak mértekérol, 

_valamint az igazgatási szolgáltatási díj íizetésének
szabályairÓl szolo6312012. (Vll. 2.)VM rendelet 4 s (1)és (3) oötezoosei taftámazzák

Békéscsaba , 2014. szeptember 24
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4 Ed &f#---
' Dr.Sidó Zoltán
járási fóállatorvos

KészÜlt 4 példányban.
A haJározatot kaoiák:_--l 

. cí''et(hNratalos iratként)
2. Dr.Mihala András és Dr'Ali Bernadett hatÓsági állatorvosok (e-mailben)
3. Dr.SzabÓ LászlÓ szolgáltatÓ állatorvos (e-mailban)
4' lrattár
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