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Trrgy: EbzArlat 65 legeltei6si tilalom elrendel6se

A

Heves Megyei Kormz|nyhivatal Egri J6rdsi Flivatal Elelmi
Osztalya nev6ben, els6 fokon elj5r6 6lelmiszerldnc-felug

5nc-biztonsegi, Allateg6szseg0gyi
hat6segi hateskdromben eljdrva

meghoztam az aldbbi

Hat,rozatot

Andornak6lya, Balaton, B6tor, Bek6lce, B6hpatfalva, B
Biikkszenterzs6bet, DemjSn, Eger, Egerbakta, Egerbocs,
Erd6kdvesd, Fedemes, Feldebr6, Fel56€rkany, Hevesara
Kisf0zes, MaklSr, Metraballa, Metraderecske, Mik6falva,
Noszvai, Novaj, Ostorog, Pared, ParSdsasvSr, P6te
szentdomonkoe, Szilv6$varad, salcs, Tamalelesz, Ta
telepiil6sek kttzigazgat{lri te ileteire vonatkoz6an, ide 6rtve

rton, Bodony, Btikksz€k,
ehi, Egerszal6k, Egersz6ht,
lstenmezeie, lv6d, Ketecsend,

,

Nagyrelya, Nagyvisny6,
Recsk, Sirok, Szaila, Szarvask6,
Terpes, Vela!86, Vsrpel6t
teleptll6sek kiilte ileteit is,
ebzerlatot, 63 logcltet6si tilalmat

2017, 6v okt6ber 2-t6l 2017- okt6bor 22-ig terjed6
Jendelek el.
Az ebzSrlat szab6lvai a liovetkez6k:
Tartasi helyen minden kuty6t 6s macsket ekerva, illet6leg a
azok m6s allattal vagy embenel ne 6rintkezhessenek; zdrt udva
mell6zni lehet, ha azok onnan ki nem sz6khetnek.

megkotue ogy

n a kutyek elzdrasdtvaety megkoteset

d kivinni; a telep0 €s terulet6r6l
vagy macskat 6s csak a hat6s6gi

Kutydt tartdsi helyer6l caak p6r6zon vezetue €s szdjkosdrral
kazar6hg ervenyes veszettseg elleni v6d6olt6ssal rendelkez6
Sllatorvos kedvez6 eredm6ny0 vizsg6lata ut6n 6s enged6lyevel

kivinni.
agi, Allategesa6giigyi Osztily

Agrerugyi 6s Komy€zetvddelmi F6osztdly Elelmiszerl6nc-b
clm:-i300 Eger. Szdvelkezet u.4.
telefonszam: +36

- levelezesici
(36) 510-442 fax:

E-m6il:foallalodos.eoer@heves.oov.hu Honlap:

kel tadani, hogy

:

330'l Eger Pf. 1 32.
(36) 510-746

2.

a fegyveres er6k 6s fegyveres
valamint a E€ssenllt embereket

Az ervenyes veszettseg elleni v6d6oltessal rendelkez6
testiiletek ebei, a kataszt6fa-mentd ebek, a segit6 6s teritpi6s
vezet6 ebek rendeltetesi celjuknak megfelel6 hasznalatuk idejere

Az ebzarlat alatt befogott k6bor husev6ket

korbtozas al6l.

ale kefl helyezni az ebzerlal

hat6segi

id6tartamara. Amennyiben a k6bor16 eb azonositasa,
6s az 6llat befogasa, illeive hat6s6gi megfigyel€se nem oto
6llatv6delmi el6lr6sok me0tartesaval le kell 6lni.

elleni oltotbega nem ellapithat6 meg,
meg bizionsagosan, a:,.6ll ol a az

Az igy le6lt ebek hulEit a 1069/2009 EK r. 7.
ertalmatlanitani.

szerint, a fert6z6tt allati hullakenl kell

cakk,

8.-10. pon

A lakott teruleten kivul talalt ebeket a vadeszat€l jogosult

kil6ni.

A lel6ft ebek hullait a fenti

m6don kell artalmatlanltaniA zarlati id6szakban a vadeszebek haszndlata ker0lend6. Amen
lenyeges vadeszatj feladat nem oldhat6 meg, Ugy azt olyan

iben a vad6szeb igenybevetele nelkul,
kell v6gezni, hogy az eb az ir6nyit6

vadasz folyamatos fel0gyelete 6s i16nyit5sa alaft maradjon.
Az ebzarlat alatt h0sev6 6llatok dsszevezetesevel j5r6 rendezve

nem tadhat6.

Az el6zetesen engedelyezett, es meghirdetett veszettseg elleni dsszevezeteses eboltes hivatalommal
rt felel6s biztositani tudja, hogy a

tdrten6 el6zetes egyeztet(ts ut6n elvegezhet6, ha az oltes

tulajdonos vagy megbizo'ttja kizar6hg p6razon, s lehet6leg
ebeket. Az olt6s helysziner6l a kutyakat ugyanlgy, kuls6 terul

ikosaral elldtva mozgatja az oltand6
nem erinive, a leg.dvidebb iton kell

hazavinni.

A leqeltet6si tilalom szabSlvai:
A zerlati intezkedes haiSlya alatt kulter0leten lev6 legel6teru

gazdasegi haszon6llalot hajtani, ott

legeltetni tilos.
Tilos a legel6 terulet6n, vagy a lakott ter0leten klv0l m(kdd6 dl

rt6 telepek kdrul a p6s2orebek, terel6

kuty6k haszn6lata.

Az ezen hatarozatba foglalt intezkedesek figyelmen kivul
bks5ggal sljthat6.
A telep0lesi dnkormenyz.tok jegfz6i e hatdrozatomat a helyben

illetve a tilalom megsr:eg6je elj6rdsi

m6don haladektalanul tegydk

kozze.

A haterozat ellen az enntett trgyfel a kezbesltes

napj6t

Kormanyhivatal Egri JAnisi Hivatal, Agrarugyi 6s
(3300 Eger, Szdvetkezet !t 4.) cimzett, de hivatalomn6l 2

15 napon belul a l-leves Megyei

i

F6oszt6ly F6osztii lwezet6jehez
p6ldenyban benyUjtott, illet6kmentes

fellebbezessel 6lhet.
A fellebbezes elektronikulr iton val6 beterjesztes6re ngyfelkapu
A fellebbezes az int6zked6s teliesitesere 6s a blrs6q m

ban nincs lehet6s69.
nem halaszt6 hat6lyt.

3.

INDOKOLAS
17. iktatasi szamii utasitasdval
Zsig6 R6bert 6lelmiszerldnc-feliigyelet6rt felel6s ellamtitk6r EFA
megye tenlleten a r6li6k csal6tkes
2017. okt6ber 2. es 201',1. okt6ber 5. kOz6tti id5szakban Hev
igenybev6tel6vel ta,rt6nik, r6kak,
veszettseg elleni o€lis immuniz6l6s6t v6gzik. Az eljaras legi
nu6lt) vlrus vakcina tarlialmi csaletek
kutydk, 6s egy6b hfsev6k szamdra klvanatos illatl, un. fix (e16,
Nemzetkdzi
Jatuany0gyi Hivatal (OlE)
pogacsak kisz6r6seval. A;: 616 virussal erintkezii hezi hisev6k a
Inek, igy ezek szemara a csal6tek
6lhsfoglal6sa szerint,veszettseg fert6zotts6gre gyanlsnal{ min
felvetel6t minden lehetseges eszkdzzel meg kell akad6lyozni.
Csaletkes vakcinat bkott t?ruletekre vagy azok kdzvetlen k0

A r6k6k oralis immunizelasaval 6sszefuggesben a veszettseg
(X11.20.) FVM rendelt 8.S, (5) bekezd6se az ebzadat, 6s le
hivatkozott rendelet 12.S (2) (3) bekezd6se megellapitja az

nem sz6rnak.

eni v6dekezest szabelyoz6 164n008
tilalom elrendeles5t irja el6. A
r6szben leirt ebzlrlat reszletes

szab6lyait.
Az elj6rdsi bks6g alkalma,!6senak lehet6s696t a KET 134. $ {d)

a alapj6n kdzdltem.

A fellebbez6s lehet6s6get a Ket. 98. S (1) 6s 99. $ (1) bekezdose 6s a 383/2016. (Xll.2.) N,orm. rendelet
'14. S (1) bekezdese alapjan biztositottam.
a Ket. 171i 8 S. alapj6n adtam.
A fellebbezes elektronikus lton val6 beny[jt6sr6l sz6l6
Hat6rozatomat a Ket.71.S(1) es 72.S( 1) bekezdese alapjen hozia

meg.

Hatdskdromet 6s illetekessegemet a 383/2016.(Xll.2.) Korm. re
a) pontja, valamint az 1.s2. melleklet '10.'1 pontja hatarozza meg.

let 13.S g) pontja a 18.!i(3) bekezd6s

Eger, 2017. szeptember 26.

Dr. Boncz Laszb, a Hev€s Megyei Korm6nyhivatal Egri Jlirasi

hivatalvezet6j,: nev6ben 6s

megbizaseb6l:

A diint6sr6l 6rtesiil:

fD

Andornaktelya, Balaton, Bator, Bekdlce, B6lapetfalva, Bukkszentmdrton, Bodony, B0kksz6k,
-Bokkszenterzs6bet, Dernj6n, Eger, Egerbakta, Egertocs, Egercsehi, Egerszalok, Egersz6ht,
Erd6kdvesd,Fedemes, Feldebrtj, Felsfierk6ny,Hevesaranyos,
nmezeje, lved, Kerecsend, Kisfozes,
lvlakldr, l\4dtraballa, N4etraderccske, lllik6falva, M6nosb6l, Nagytel
Nagyvisny6, Noszvaj, Novaj, Ostoros,
Pared, Paredsasvdr, P6terv6sdra, Recsk, Sifok, Szajla,
, Szentdomonkos, Szilvitsv6rad, Szucs,
jegyz6i
Tarnalelesz, Tamaszentrn6ria, Terpes, V5rasz6, Verpelet telepUl
2. E|elmiszerlanc-biztonsagl6sFdldhivataliF6osztdly33OO
r, Szovetkezet u. 4- e-mail
3- lratt6r

