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Telefon: +36 (36) 445-380

Tergy: Ebzerlat es legeltetesi

A kozigazgatesi 6s hat6s6gi elieres
(tovabbiakban: Ket.) 71-72. S
XLVI. torvenY (tovebbiakban: Eltv )
kormanvhivatalok mezogazdasagi
3. S-a, es 4. S (3) biztositott elso

h8

nota

elrendelese
torueny
szolgAltatAs altalanos szabSlyai16l sz6l6 2004 evi CXL.
sz6l6 2008. 6vi
az 6lelmiszerlencr6l 6s hat6sagi
a megyel
. S (1) bek. b), es (3) bek. a), c) pontjaiban,
.) Korm. rendelet
meghat6rozasa16l sz616 68/2015. ( lll

jogkoromben az alabbi hatarozatot hozom'
Hatarozat

A Hevesi Jeres minden

vonatkoz6an, ide 6rtve a telepul6sek

teruletehez

tartoz6 kUlterUleteit is 2016 6v 6prilis 02't61, ZO15'

23-ig terjed6 id6szakra ebzarlatot' 6s
rendelek el.

tilalmat

Az ebzedaulzabAlvai a kovetkez6k:
Valamennyi ebet zart terUleten'
[gy, hogy az kozteruletre vagy a

Az

€rbzarlat ideje

alatt befogott

az ellatvedelmi e16iresoknak megfele16 m6don
Ovezeten kivUli teruletekre ki ne juthasson

ebeket hat6sagi megfigyeles ale kell
a Heves varos kultertllet6n ilzemelo

id6tartamera. Az ebeK
Amennyrben a
megoldhato. (Ka7csolat: SomogYi KrisztiAn 0670/3632-063)
meg, es az 6llat befogesa illetve
veszettseg elleni oltottsaga nem
allatot a az allatv6delmi el6irasok megtartasaval
biztonsagosan nem v6gezheto el,
EK r. 7. cikk, 8.-10. pontjai szerint, a fertozdtt
Az igy leolt ebek hullait a 1

kell tartanl

az etzetlal
telepen

eb azonositasa,
megfigyelese
kell olni.

hullakent kell

artalmatlanitani.

A lakott ter[rleten kivul, felugyelet
hullalit az eloz0 bekezdesben leirt
A zarlati idoszakban a
l6nyeges vaddszati feladat nem
vadilsz folyamatos felugyelete 6s
Az ebzerlat alatt hUsev6 ellatok,

I k6borl6 ebeket a vadeszatra jogosult koteles

kell Srtalmatlanitani.
hasznelata kerulend6. Amennyiben a vadaszeb
meg, rigy azt olyan m6don kell vegezni'

legerltetni tilos.

nelkul,

az eb az ienYito

alatt maradjon.
kutyek osszevezetesevel jA16

A lege!!eLeii tilalom szabalvai:

A zarlati intezked6s hatelya alatt

A lel6tt ebek

al16 kulteruleten legeloteruletre gazdasagi

nem tarthato.

Tilos a legelo terilleten, vagy a
pasztofebek, terel6 kutyek

teruleten kivul m0kod6 allattart6 telepeken

kivul a

Az e hataroziatba foglalt

figyelmen kivul hagyasa, illetve a tilalom

eljarasi

birsag{lal sojthat6.

A telepul6si onkormenyzatok jegyzSi

hatarozatomat a helyben szokesos m6don

tegyek

Rozze.

szamitott 15 napon beliil a Heves

Ezen hataroziatom ellen annak

Talajv6delmi F6oszt6ly F6oszt6lyvezet6j6hez ci

Elelmiszerlanc-biztonsagi,

Szovetkezet

ut 4.), de

(Heves Megyei KormenYhivatal
Osztalya

Elelmirszerldrnc-biztonsagi 6s

benviltott fellebbez6snek van
A dontes elleni jogorvoslati
allapitlat6 mu'g, ugy 10 000 forint
vitatott Ossz€rg minden megkezdett

-

3360 Heves, Hunyadi 0t

dija, amennyiben a fellebbezes targyanak

Ft. A j,)gorvo$lati dij befizeteset

dont6s elleni jogorvoslati eljares dija a fel
.000 forintja ut6n 500 Ft, de legalabb 10 000 Ft'
bizonylatot a fellebbezesi kerelemhez csatolni

A

Heves Meg}/ei

1

jorlorvoslati eljaras dijet a

Allateg6szsegugyi lgazgatOsag
szamt szemla.iara, etutalas vagy a
megbizas k0zlem6ny rovataban
,,jogorvoslati eljarasi dij"
A fellelbbezds; elektronikus Uton valo

lnt6zked6serm

a fellebbez6st6l

Korm6nyhivatal

(3301 Eger,

Jeresi Hivatal
.) 2 peldanyban
penzben nem
erintett, vagY
500.000

KormanYhivatal

Allamkincstarnel vezetett, 1003500
torten6 keszp6nzbefizetes itjen kell
kell tUntetni a fellebbezessel tamadott
es az Ugyf6l ad6sz6mirt, illewe ad6azonosito

19-00000000

i. A fizetesi

szam6t, a

ugyfelkapu hi6nydban nincs

i.il v6grehajtand6, a fellebbez6s a

halaszt6 hatalyf.

lndokolas:
Hivatal (NEBIH) rendelkez6se alapjdn 2016.
d6li teruletein a r6kek csaletkes veszettseg
16. kr5zotti id6szakban Heves
vegzik. Az eljaras a 02.3/59-3/2016 sz. NEBIH uiasitas szerint, legi eszkozok
de kutyak,6s egyeb hUsev6k szemara is
Az eliaras soren elsosorban roKak

A

N€rmzeti Iilelmiszerldnc

Pasteur-f. un. Fix virus vakcina (elo, gyengitett veszetts6g virus) tartalmI
hdzi hrisevok a Nemzetkozi
kisz6reseval. Az 6lo virussal
re gyanusnak" min6sulnek, igy ezeK
allaslogla16!;a szerint,,veszettseg
felvetel6t nrinden lehetseges
Csalaitkes vakcinet lakott ter0

02, es dprilis
immunizalas6t
t0rten ik.
illatU, a

pog6csak

Hivatal (OlE)
a csaletek

meg kell akadalyozni.
vagy azok kdzvetlen kornyekere nem szornak

Ket. 71 . S (1) alapjan elie.Va, az Ettv.1 Sa g 1,11
Hatarozatom meghozatala sorAn
(3)
a), c) pontjztban, valamint a 68/20 5. (lll. 30.) Korm. rendelet 3. S-a' 6s 4. S

b), es (3) bek.

els6 fok[

jogktiromben jartam el.

A r6kak oliilis immuniz5liis6val
(Xll.rl0.) FVM rendelt 8.4i, (5)
hivatkozott rcndelet 1 2.S
Az eljerasi birs6g alkalmazes6nak

Az azonnali vegrehajtes

a 101. S (4) bekezdese, valamint

a veszettseg elleni v6dekezest
az ebzArlal, es legeltetesi tilalom

164t2008

irja el6. A

az intezked6 reszben leirt ebzerlat reszletes
a KET 134. S (1)bekezdes alapjan
lehetos6ge a fenti esetre a Ket. 101 S (3)
Eltv. 57. $ a-c) pontjai, 6s 64 $ (5)

e) pontja 6s
megfelel6en

biztositott.

A jogorvoslat lehet6seget a Ket.
kormAnyhivatalok mezogazdasegi

S (1) 6s a 99. S (1) bekezdese alapjen
meghaterozasar6l sz6l6 68/2015 (lll.

, a rnegyel
.) Korm, rendelet

3. S es 4. S (?) bekezdese szerint.

A fellebbezes elektronikus

beny0jtes6nak technikai akad6lyar6l

Uton

a

Ket.

A. S (1) es (3)

bekezdese alapjan adtam

A

ddntes elleni jogorvoslati
biztonsagi Hivatal, valamint a
kezdem6nyezett eljarasokban
szolgaltatesi

d

dij6ra vonatkoz6 rendelkezeseket

a

kormanyhivatalok mez6gazdasagi
igazgatasi szolgeltatasi dijak m6rt6ker6l,
sz6l6 6312012. (Vll. 2.) VM rendelet 4. S (1)

ij fizeteseneK

Elelmiszerldncszervei el6tt
int az igazgatesi

(3) bekezdesei

taftalmazzaK.
Heves, 2016. mercius

12,,

a Heves Megyei Kormanyhivatal Hevesi

Dr.T6thpal

nev6ben 6s megbizAseb6l:
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