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Ügyiratszám: HB-10/ÉAarcoesq-stzolz

Ügyintézó:

Telefon:

Dr' Lendvai Csaba
541514-167

Ebzárlat és
elrendelése

Tárgy:

Hiv.szám:
Mellékletek:

legeItetési

tilalom

HATÁRozAT

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szÓlo

16412008.(Xll.20) FVM rendelet 8.$ (5)
bekezdése alapján a PÜspÖkladányi Járási Hivatal Élelmíszerlánc-biztonsági és ÁllategeszségÜgyi
osztály ilIetékességi terÜ letére,
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Földes
Bihartorda
Kaba
Püspök!adány
Nagyrábé
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen

telepÜlések területére' a rÓkák veszettség elleni immunizálása miatt

20'l7' október 03. napjától -2017. október 24. napjáig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

Az ebzárlat tartama alatt:
Tartási helyén minden kutyát és macskát elzáwa, illetőleg a kutyákat megkÖtve Úgy kell tartani, hogy

azok más állattal vagy emberret ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését
mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szÖkhetnek.
Kutyát tartási helyéről csak pÓrázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
A telepÜlés terÜletéről kizárolag érvényesveszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát
és csak a hatÓsági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyévelszabad kivinni.
Az érvényesveszettség elleni védőoltással rendelkező, vadászebek, a fegyveres erÓk és fegyveres
testÜletek ebei, a katasztrófa-mentó ebek, a segító és terápiás ebek' valamint a látássérült embereket
vezetó ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fenti korlátozás alÓl.
Az ebzárlat alatt befogott kÓbor húsevoket hatÓsági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat
időtartamára.

Az ebzárlat alatt húsevő állatok Összevezetéséveljáró rendezvény nem tartható
Amennyiben ember érintkezik a csalétekben található vakcinával, azt haladéktalanul jelenteni kell az
HajdÚ_Bihar Megyei Kormányhivatal NépegészségÜgyiszakigazgatási szerve illetékes terÜleti
egységének.
A legeltetési tilalom ideje alatt:
az állaÍok legeltetéséta lakott telepÜlésen belÜ| az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott
telepÜ lés határától szám Ított 1 000 méteren belÜ l kell megszervezn

i.

Az állatok vándorolva történó legeltetése Tilos!
Az állandoan legelón tartott szarvasmarha állományok legeltetését _ az állomány nagyságátÓl fÜggően
_ 10-20 hektáros terÜletekre kell korlátozni.

A h atározat fellebbezésre való tekintet nélkül azon nal vég rehajtandó!
A határozatot a helyben szokásos módon közzé kelltenni.

Élelmiszerlánc-biztonsági és ÁllategészségÜgyi osztály
4150 PÜspokladány, Bocskai u. 2. Telefon: (36 54) 514-167 Fax (36 54) 514-167 E-mail:puspokladanv.elbao@haidu.qov.hu
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határozat ellen a közléstőI számított 15 nafoon belü| a HajdÚ-Bihar Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály vezetojéhez (4030 Debrecen, Diószegi u. 30')
címzett, de az elsŐfokÚ határozatot hozÓ szervnél bpnyújtott két példányos, illetékmentes fellebbezéssel
élhet. Az elektronikus úton történo fellebbezésre ninos lehetőség.

A
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Így határoztam, mert Hajdú-Bihar Megyében a rórar veszettségénekmegelőzése és a betegség
létuzoose érdekében 2017 ' szeptember 30' és október 14. napja között csalétek-vakcina kihelyezése

történik repÜ lőgépes kiszórás mÓdszerével és/vagy ltézból kihelyezés módszerével'
A veszettség élteni védekezés részletes szabálya|ról szolÓ 16412008 (Xll.20) FVM rendelet 8.$ (5)
bekezdése értelmében a vakcinázás kezdetétÓl számított 21 napig az érintett ierületeken az illetékes
járási Íoállato rvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat koieles elrendeln i'

ebzárlatszabályait a veszetiség elleni védekezés jrészletes szabályairÓl szÓlÓ
rendelet 8.$ és 12s (2)-(6) bekezdései határozzák meg'

16412008 (Xll.2o)

Az

FVM

azonnali végrehajtást az élelmiszerláncril és hatÓsági felÜgyeletéról szÓló 2008. évi XLVI tÖrvény
42.s (1) bekezdése d.) pontja, továbbá a 2OO4 evi CXL. törvény 101.s (3) e) pontja szerint mondtam ki.

Az

ételmiszerláncrÓl és hatÓsági felÜgyeletéról szÓlÓ 2008. évi XLVI. törvény 51. $-a (3)
bekezdése s)t) pontjában biztosított jogkörÖmben, eljárva a veszettség elleni védekezésrészletes
szabályairól szÓlÓ 16412008. (Xll.20.) FVM számú rer\delet 8. $-a (5) bekezdése alapján a kÖzigazgatási
hatÓsági eljárás és szolgáltatás általános szabályaiiÓl szólÓ 2004. évi CXL tÖrvény (Ket.) 71-72. $-a

A határozatot az

1

szerint hoztam meg.

A fellebbezési jogosultságot a közigazgatási

hatÓsggi eljárás

és szolgáltatás álta|ános szabályairól

szólő 2OO4 évi CXL. tv. 9B'$ (1) bekezdése alapján álilapÍtottam meg.

Jelen dÖntés kiadmányozására a HajdÚ-Bihar Meglei Kormányhivatal Kiadmányozási SzabályzatárÓl
szilő 12a17. (l 1,) HBMKH Kormánymegbízotti Utasítás alapján a l-{ajdú-3ihai'Megyei Kormányhivatal
Püspökladányi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és ÁllategészségÜgyi osztály hatósági vezetője
l

jogosult.
PÜspÖkladá ny, 2017 . szeptember
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Vadász Ferenc Attita járási hivatalvezetó nevében és

ból eljárva:
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A határozatot kapják:
u.2
'1
.TelepÜ lési Ön kormányzal Jegyzqe, 41 50 Püspökladány
Báránci rossütrr tdy't.
z.ráiábüre.i Önkormányzat rlyzoie,
á.ró iábü iáii Ö n t<ormany zat u!í1zaie, q as Ka ba $za badság tér 1
4.Települési Önkormányzat Jegyző1e,4184 Tetétlein Kossuth u. 65'
S.Települési Önkormányzat Jegyzője, 4177 Földes; Karácsony S. tér 5.
6.TelepÜ lési Önkormányzat Jegyzője, 417 1 Sárrétudvari, Kossuth u. 72.
7.TelepÜlési Önkormányzat Jegyzője, 4163 Szerep Nagy u. 53'
B.Települési Önkormányzat Jegyzője, 4172 Biharnágybajom, Rákóczi u. 5.
9.Települési Önkormányzat Jegyzője, 4173 Nagyr_ábé Kossuth u. 5.
10.Települési Önkormányzal Jegyzoje, 4176 Sáp Fő u. 24.
1'1'TelepÜlési Önkormányzat Jegyzije, 4175 Bihardancsháza, Kossuth u. 17
12.TelepÜIési Önkormányzat Jegyzője, 4174 Bihartprda, Kossuth u' 73.
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13. HatÓsági/jogosult
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