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Települési Önkormányzat
Székhelyén
HATÁROZAT
A települési önkormányzat illetékességi területére 2019. április 3. – 23. közötti időtartamra
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.
1. Az ebzárlat tartama alatt
a. tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani,
hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását
vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
b. kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
c. a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát
vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és
engedélyével szabad kivinni.
2. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és
fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a
látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére
mentesek a korlátozás alól.
3. Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat
időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén
sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni
oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható
meg biztonságosan, az állatot a járási hivatal határozatára járványügyi intézkedésként az
állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.
4. Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a Somogy Megyei
Kormányhivatalnak címzett (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.), de a Somogy Megyei Kormányhivatal
Marcali Járási Hivatalához (8700 Marcali, Petőfi Sándor u. 16.) 2 példányban benyújtott
fellebbezésnek van helye.
A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden
megkezdett 10.000 forintja után 500 Ft, de legalább 10.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft. A jogorvoslati
díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatolni kell.
A jogorvoslati eljárás díját a Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00301064-00000000
számlájára átutalás vagy a számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési
megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a
„jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.
A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.
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INDOKOLÁS
Így határoztam, mert az Agrárminisztérium Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára az
ÉFÁT/87-1/2019 számú leirata Somogy megye területén 2019. április 3. – 8. közötti időszakot
határozta meg a rókák veszettség elleni orális immunizálására.
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 8.§ (5)
bekezdése alapján a vakcinázással érintett területekre ebzárlatot és legeltetési tilalmat kell elrendelni
a vakcinázás kezdetétől számított 21 napos időtartamra.
A határozatom fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 42. §. (1) d) pontja alapján rendeltem el, amely szerint „Az
élelmiszerlánc felügyeleti szerv járványügyi intézkedést elrendelő határozata fellebbezésre való
tekintet nélkül végrehajtható.”
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése, a
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet 13. § (f) pontja a 14. § (5) bekezdése, a 18. § (1) - (3) bekezdései, az élelmiszerláncról
és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 25.§ (1) bekezdése, 26. § (1) bekezdés d)
pontja, 27. § (1) bekezdés d) pontja, 34. § (4) bekezdése h) pontja és 56. § (1) bekezdése, továbbá a
veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet valamint a
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.
2.) Korm. rendelet 13. § e) pontja biztosítja.
A kötelezésben foglaltakra vonatkozó önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményét az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 77. § (1) és (2)
bekezdése tartalmazza.
A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja és a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. § (1)
bekezdése, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.
Határozatomat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki, a
határozat azonnal végrehajthatóvá nyilvánítását az Ákr. 84. § a) pontja teszi lehetővé; az élelmiszerbiztonsági hibával rendelkező termék forgalmazása veszélyt jelenthet a fogyasztók egészségére.
A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára és befizetésére vonatkozó rendelkezéseket a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM
rendelet 4. § (1) és (3) bekezdései tartalmazzák.
Marcali, 2019.03.20.
Göntérné Dr. Gyirán Szilvia járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:

P.H.
Dr. Szűcs Gábor
szakügyintéző
Erről értesül:
Elosztó ív szerint
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