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HATÁROZAT

Pécs Város, Nagykozár, Magyarsarlós, Szalánta, Bosta, Szilvás, Pogány, Görcsöny, Szőke,
Regenye, Ócsárd, Keszü, Gyód, Kökény, Kővágószőlős, Cserkút, Bakonya, Orfű, Husztót,
Kovácsszénája, Abaliget, Kővágótöttös, Pellérd, Aranyosgadány, Pécsudvard, Birján, Áta,
Lothárd, Szemely, Szőkéd, Romonya, Berkesd, Szilágy, Ellend, Bogád, Pereked, Hosszúhetény,
Kozármisleny, Egerág, Kisherend közigazgatási területén tartott kutyákra, macskákra, valamint
legeltetett állatokra vonatkozóan – a rókák veszettség elleni immunizálásának időszakára – 2019. április
3-tól 29-ig, azonnali hatállyal

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

Jelzett időszakban az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad közterületre
vinni, ezen felül a község (város) egész területén tilos bármilyen fajú állat legeltetése.
Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a
Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címezve, de a Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályánál (7623 Pécs, Megyeri u. 24.) 2 példányban
lehet benyújtani. A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja 10.000 Ft. A jogorvoslati eljárás díját Baranya
Megyei

Kormányhivatal

10024003-00304294-00000000

számú

előirányzat-felhasználási

keretszámlájára kell átutalni vagy készpénz-átutalási megbízáson befizetni az ügy iktatószámának, mint
közleménynek feltüntetésével. 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. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül
összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.
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A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú
eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
A fellebbezésnek a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

Baranya megyében 2019. április 3-8. között végzik a rókák veszettség elleni orális immunizálását,
melynek során repülőgéppel vakcina tartalmú csalétket helyeznek ki. A csalétek elfogyasztása a
háziállatok számára fölösleges, és csökkenti annak lehetőségét, hogy a rókák a veszettség ellen védetté
váljanak.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51. §
(3) bekezdésének s) és t) pontjai szerint állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének
megakadályozása,

kártételének

csökkentése,

felszámolása

érdekében,

továbbá

a

betegség

természetéhez és elterjedtségéhez mérten, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusaiban meghatározott esetekben az alábbi állat-járványügyi intézkedéseket rendelheti el a veszély
elhárításához szükséges mértékben és ideig: ebzárlat; legeltetési tilalom.
Az Éltv. 52. § (1) bekezdése alapján az állat-járványügyi intézkedések közül egyszerre több is
elrendelhető.
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (a
továbbiakban: FVM rend.) 8. § (5) bekezdésének értelmében a vakcinázás kezdetétől számított
huszonegy napig az érintett területeken a járási hivatal ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 80. § (1) bekezdésének, valamint a 81. § (1) bekezdésének, az Éltv. 51. § (3) bekezdés s) és t)
pontjaira, valamint az Éltv. 52. § (1) bekezdésére figyelemmel hoztam meg.
A döntés azonnali végrehajtását az Ákr. 84. § a) pontja, illetőleg az Éltv. 42. § (1) bekezdésének d)
pontja alapján rendeltem el.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a, a 116. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja, a 118.
§ (1), (2) és (3) bekezdései, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 14. § (1) bekezdése
alapján adtam tájékoztatást. A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára, valamint megfizetésének módjára
vonatkozó

rendelkezéseket

a

Nemzeti

Élelmiszerlánc-biztonsági

Hivatal,

valamint

a

megyei

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő
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igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. § (1) és (3) bekezdései tartalmazzák.
Hatóságom hatáskörét a Korm. rend. 23. § (1) bekezdésének a) pontja, illetékességét a fővárosi és
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése valamint a Korm. rend. 3. mellékletének 1.3. pontja határozza meg.

Pécs, 2019. március 5.
Dr. Kollár Ferenc Járási hivatalvezető felhatalmazása alapján kiadmányozta

Dr. Majoros Tibor
járási főállatorvos
E határozatról értesítést kapnak:
1. Pécs Megyei Jogú Jegyzője Pécs, Széchenyi tér 1. (Hivatali kapu)
2. Közös Önkormányzati Hivatal 7741 Nagykozár, Kossuth u. 32. (Hivatali kapu)
3. Közös Önkormányzati Hivatal 7811 Szalánta, Hunyadi u. 63. (Hivatali kapu)
4. Közös Önkormányzati Hivatal 7833 Görcsöny, Rákóczi u. 1. (Hivatali kapu)
5. Közös Önkormányzati Hivatal 7668 Keszü, Petőfi u. 24. (Hivatali kapu)
6. Közös Önkormányzati Hivatal 7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 34. (Hivatali kapu)
7. Közös Önkormányzati Hivatal 7677 Orfű, Széchenyi tér 1. (Hivatali kapu)
8. Közös Önkormányzati Hivatal 7831 Pellérd, Fő tér 4. (Hivatali kapu)
9. Közös Önkormányzati Hivatal 7762 Pécsudvard, Felszabadulás útja 47. (Hivatali kapu)
10. Közös Önkormányzati Hivatal 7742 Romonya, Béke u. 28. (Hivatali kapu)
11. Önálló Önkormányzati Hivatal 7694 Hosszúhetény, Fő u. 142. (Hivatali kapu)
12. Önkormányzati Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. (Hivatali kapu)
13. Dr. Hatung István hatósági állatorvos 7623 Pécs, Megyeri u. 24.
14. Dr. Kispál Zoltán hatósági állatorvos 7623 Pécs, Megyeri u. 24.
15. Dr. Révész Bálint hatósági állatorvos 7623 Pécs, Megyeri u. 24.
16. Irattár
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