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HATÁROZATOT.
A vörös

rókák 2016. évi tavaszi, veszettség elleni, orális immunizálása miatt, a csalétek vakcina
kiszórásának idópontjától (2016. április 4.- április 7.)

ebzárlatot és a kezelt területen legeltetési tila|mat rendelek el
20í6. április 4. 00 órától - 2016. április 24.24 óláig.

Az elrendelt járványügyi intézkedésben érintett települések: Alsótold, Bátonyterenye,

Bér,

Bokor, Buják, cseíhátszentiván, Csécse, Dorogháza, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt,
Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Kutasó,
Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszőlős, Mátraterenye, Mátraverebély, Nemti, Palotás,
Pásáó (Hasznos, Mátrakeresáes), szarvasgede, szirák, szuha, szurdokpüspöki, Tar, Vanyarc.
Ebzárlat tartama alatt:

.

.
.
.

a tartási helyén minden ebet és macskát elzárva, illetőleg az ebeket megkötve

úgy kell tartani,

hogy azok más állattal Vagy emberrel ne érintkezhessenek; Zárt udvarban az ebek elzárását
vagJ-nTegbtésótsmel|őzni }ehet; ha azok onnanki nem szóklretnekl
eb tartási helyéről csak pórázon vezefue és szájkosárral szabad kivinni,
a település területéról kizárólag érvényesveszettség elleni védóoltással rendelkezó ebet vagy
macskát szabad kivinni, a hatósági állatorvos kedvező eredményű VizsgáIata után és
engedélyéVel,

az érvényesveszettség elleni védóoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és
a katasztrófa-mentő ebek, a segító és terápiáS ebek, Valamint a
látássérúlt embereket Vezető ebek rendeltetési céljuknak megfeleló használatuk idejére,

fegyveres testüIetek ebei,

mentesek a fentlekben foglalt korlátozás alól,

. az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell nevezni az ebzárlat
időtartamára,
. az ebzárlat alatt húsevó állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható (pl.
összeVezetéses eboltás),

FelhíVjuk az érintett települések Önkoímányzatát, hogy az elrendelt intézkedésekről a helyi lakosságot
a lehető legszélesebb körben, hirdetmény útján is tájékoztassák.

a Nógrád Megyei
Kormányhivata| Élelmiszerlánc-biztpnsági és FöldműVelésügyi Főosáály főosáályvezetőjének
címzett (3100 salgótarján, Baglyasi út 2.), de hatóságomhoz (NMKH Pásztói JáráSi Hivatala
Elelmiszerlánc-biztonsági és Allategészségügyi osáály, 3060 Pásztó, Vasút út 21.) 2 példánYban
benyújtott - iIletékmentes - fellebbezésnek van helye.

Jélen határozat ellen, annak közlésétől számítbtt 15 napon belül

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnaI Végrehajtható.

lNDoKoLÁs
rókák 2016. éVi tavaszi immunizálási kampánya Nógrád megye egész területét érinii.
A NÉBlHÉlelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Elnökhelyettes 02.3l59-312016. iktatószámú
körlevél alapján Nógrád megye területén a kiszórás idópontja 2016. április 4. és 07. köZé fog esni,
A Veszettség elleni Védekezés részletes Szabályairól szóló 16412008. (Xl1.20.) FVM rendelet
(továbbiakban: 16412008. FVM rendelet) 8.§ (5) bekezdése Szerint, ,,a VakcanázáS kezdetétól számított
A Vörös

Elelmiszerlánc_biztonsá9i és Állategészsé9ügyi osztály
3060 Pásztó Vasút út 21, Tel| (32)460-098,Fax: (32)563_230 E_mail:ebai-paszto@nebih.gov,hu
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huszonegy napig az érintett terúleteken aZ i||etékes járáSi főállatorvos ebzárlatot és legeltetéSi tilalmat
rendel el."
Az ebzárlat szabálYairól a 16412008. FVM rendelet 12.§-a rendelkezik.
AZ élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéról szőlő 2oo8. éVi XLVl.törVény (továbbiakban :

Éttv.1 az.

§ (3) bekezdése szerint a járványúgyi intézkedést elrendelő határozat hirdetmény útján is közólhetó.

A fentiekre tekintettel a rendelkezó részben foglaltak szerint határoztam.

Hatóságom hatáskörét és illeiékességéta megyei kormányhivatalok mezőgazdasági íeladatainak
meghalározásáró) szóló 68/2015. (lll. 30.) Kormány rendelet 2.§ (1) bekezdése és a 3. §-a, továbbá
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2OO8. évi XLVI, törvény 34.§ (3) bekezdés a)
pontja, és 51. § (3) bekezdés s) és t) pontjai határozzák meg.
határozatomat a kózigazgatási hatósági eljárás és a szolgáltatás általános szabályaiíől szÓlÓ )004évi CXL. törvény (tov-ábbr:akban: Ket.) 71_§ (1) bekezdése és a72.§ (1) bekezdésénekmegfelelóen
adtam ki.

A határozat fellebbezésre tekintet nélküli Végrehajtást a ÉtV,42.§ (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva
rendeltem el.

A fellebbezés lehetóségét a Ket. 98.§ (1) bekezdése és a 99,§ (1) bekezdése alapján biztosítottam.
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Zsiga ramás jáási hivaialvezető nevében és megbízásából:
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Kapja:
1-l ltletékes Önko ímányzati Hivataljegyzóje

2.i NMKH Elelmiszerlánc-biztonsági és FöldmúVe|ésúgyi FóoSáály
3-l lrattár
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