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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 – 2020. április
7-tól 27-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.
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban a kézhezvételt követő 30 napon belül –
jogszabálysértésre hivatkozással - annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a Pécsi Közigazgatási és
Munkaügyi

Bíróságtól

(7621

Pécs,

Jókai

u.

10).

A

keresetlevelet

a

Baranya

Megyei

Kormányhivatalhoz/Pécsi Járási Hivatalhoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A
bírósággal való (kötelező vagy választott) elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevelet
elektronikusan kell benyújtani a Baranya Megyei Kormányhivatal/Pécsi Járási Hivatal hivatali kapujára.
Amennyiben a fél a közigazgatási perben jogi képviselő nélkül jár el, a keresetlevelet a polgári perben és
a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM
rendeletének (a továbbiakban: 6/2019. (III. 18.) Korm. rendelet) 19. mellékletében meghatározott
nyomtatványon is előterjesztheti (további tájékoztatás: http://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartasegyes-ugyfajtakban). A felet a perben tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson
kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a
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keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A
keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a
keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem formájában a halasztó hatály elrendelését kérheti. A
kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem
szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet
megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt
napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Baranya megyében 2020. április 7-12. 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 bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. torvény 39. §, 50. § és 77. §-án, az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági
eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM. rendelet 6. § (1) bekezdésén
alapul.
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Hatóságom hatáskörét a Korm. rend. 23. § (1) bekezdésének a) pontja, illetékességét a fővárosi és
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)
Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése valamint a Korm. rend. 3. mellékletének 1.3. pontja határozza meg.

Pécs, 2020. március 23.
Dr. Csiki László járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

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 Bogád, Virág u. 10. (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. Kispál Zoltán hatósági állatorvos 7623 Pécs, Megyeri u. 24.
14. Dr. Révész Bálint hatósági állatorvos 7623 Pécs, Megyeri u. 24.
15. Irattár
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