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HATÁROZAT

A rókák veszettség elleni, csalétekkel történő immunizálása kezdetének időpontjától
számított 21. napig, azaz

2015-03-27-től 2OlS-O4-16-ig

EBZÁRLA TOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMA T

rendelek cl a Jászság összes településén.

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

‚ A továbbiakban a Fenti területeken lévő kutyákat és macskákat a 1 64/2008.(XII.20.)
FVM r. 8. ~ (5) bekezdésében leírt és a 12. *-nak megfelelően állategészségügyi korlátozó
rendelkezések betartása mellett lehet tartani. A lakosságot a 13/2002. (I. 30.) FVM rendelet 4. ~
(3) pontja alapján tájékoztatni kell.
Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal ~lelmiszerlánc-biztonsági és Allategészségijgyi Igazgatóság megyei
igazgató főállatorvosának címzett (5000 Szolnok, Verseghy ii. 9.), de hatóságomhoz
(Jászberényi Járási Hiv~tal Járási Allategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 5100
Jászberény, Ady Endre űt 34.) 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja 10.000 Ft. A jogorvoslati díj befizetését igazoló
bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatolni kell.

A jogorvoslati eljárás díját a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc
biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Magyar Államkincstámáj vezetett, 10045002-
00301772 számú 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.
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A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség.
A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtandó.

INDOKOLÁS

A NÉBIH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága
02.3/313-1/2015. számon elrendelte a rókák veszettség elleni orális immunizálását. A
vakcinázás eredményessége és a rendeletben előírtak betartása érdekében a rendelkező részben
foglaltak szerint határoztam.

Határozatomat a 13/2002. (I. 30.) FVM rendelet 4. * (1) pontja alapján a 274/2006. (XII.
23.) Korm. rendelet 14. * (3) bek. öb) pontjában, valamint a 164/2008. (XII. 20.) FM rendelet 8.
és 12. *-ában biztosított jogkörömben hoztam. A határozat azonnali végrehajtását a 2005. évi
CLXXVI. tv. 8. * (1) bek. alapján rendeltem el. A fellebbezés lehetőségét a 2004. évi XCL. tv.
98. *-a, míg annak illetékmentességét a többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 33. * (2)
bekezdés 25) pontja állapította meg.
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dr. Kertész Ohó
járási főállatorvos

„E~pják:
1 ./ Jászság Polgármesteri Hivatalai (tértivevény)

./ dr. Nagy Béla hatósági állatorvos
3./ Irattár
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