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Valamennyi érintett települési Önkormányzat jegyzője részére

HATÁROZAT
Somogy megye területén a rókák őszi, veszettség elleni orális immunizálására 2020. október 7 - 10.
között kerül sor. Erre való tekintettel Somogy megye alábbi településeire és azok teljes közigazgatási
területére
a 2020. október 7 – 28. közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el:
- Barcsi Járás: Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási,
Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa,
Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu,
Vízvár
- Csurgói Járás: Berzence, Csurgó, Csurgónagymarton, Gyékényes, Iharos, Iharosberény, Inke, Őrtilos,
Pogányszentpéter,

Porrog,

Porrogszentkirály,

Porrogszentpál,

Somogybükkösd,

Somogycsicsó,

Somogyudvarhely, Szenta, Zákány, Zákányfalu
- Nagyatádi Járás: Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod,
Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás,
Tarany
- Marcali Járás: Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Böhönye, Csákány, Főnyed, Gadány, Hollád,
Hosszúvíz,

Kelevíz,

Kéthely,

Libickozma,

Marcali,

Mesztegnyő,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemeskisfalud, Nemesvid, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyzsitfa,
Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Tikos, Varászló, Vése, Vörs
- Kaposvári Járás: Bárdudvarnok, Bodrog, Bőszénfa, Cserénfa, Csököly, Csombárd, Gálosfa, Gige,
Hajmás, Hedrehely, Hencse, Hetes, Jákó, Juta, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat, Kaposkeresztúr,
Kaposmérő, Kaposszerdahely, Kaposújlak, Kaposvár, Kisasszond, Kiskorpád, Kőkút, Mezőcsokonya,
Mike, Nagybajom, Pálmajor, Patca, Rinyakovácsi Sántos, Simonfa, Somogyfajsz, Somogysárd, Szenna,
Szentbalázs, Szilvásszentmárton, Újvárfalva, Visnye, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál
Az ebzárlat időtartama alatt:


a kutyákat és a macskákat tartási helyükön elzárva, illetve a kutyákat megkötve úgy kell tartani,
hogy azok más állattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek,
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zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem
szökhetnek,



kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni,



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,



Érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező
a. vadászebek,
b. fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c.

katasztrófa-mentő ebek,

d. segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.


Az ebzárlat alatt befogott 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 főállatorvos határozatára járványügyi intézkedésként az
állatvédelmi előírások magtartásával le kell ölni.



Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény - a veszettség elleni
összevezetéses oltás kivételével - nem tartható.

A legeltetési tilalom időtartama alatt:


a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését a
lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától
számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,



bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos!



az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állományok legeltetését – az állomány
nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni.

Felkérem a területileg illetékes jegyzőt arra, hogy határozatomat a helyben szokásos módon
közhírré tenni szíveskedjen!

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.
A

döntés

közlésétől

számított

30

napon

belül

annak

bírósági

felülvizsgálatát

lehet

kérni

jogszabálysértésre hivatkozással a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Osztályával szembeni kereset indításával.
A keresetlevelet 30 napon belül a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Osztályához kell benyújtani a Pécsi
Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.
A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtási
támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási

határozatot hozó szervnél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon keresztül elektronikus
űrlapkitöltő IKR rendszer használatával.
A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által
rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevelnyomtatvanyok oldalról tölthető le.
Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot
választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan
kézbesít részére.
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs
halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. 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 pedig
valószínűsíteni kell.
Tájékoztatom, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pervesztes felet
terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi
illeték-feljegyzési jog illeti meg.
A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja
szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

INDOKOLÁS
Így határoztam, miután Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár ÉFÁT/224/2020.
számú leiratával 2020. október 3 - 18. közötti időszakra elrendelte a rókák veszettség elleni, őszi orális
immunizálását. A feladat végrehajtására Somogy megyében október 7 -10. között kerül sor.
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 8. § (5)
bekezdése előírja, hogy a vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az érintett területeken
ebzárlatot és legeltetési tilalmat kell elrendelni.
Az ebzárlat és legeltetési tilalom elrendeléséről szóló határozatot az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény [a továbbiakban: Éltv.] 52. § (2) bekezdése értelmében a
területileg illetékes járási hivatal vezetőjével közölni kell. Az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal
vezetője köteles a megküldött határozatokat a helyben szokásos módon közzétenni.
Hatáskörömet az Éltv. 51. § (3) bekezdés s)- t) pontja, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (7) bekezdés b)
pontja alapján határoztam meg.
Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján állapítottam meg.
Jelen döntés véglegessége az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével áll be.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.
A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján
adtam tájékoztatást. A per tárgyaláson kívüli elbírálásától a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset
elektronikus úton történő benyújtásáról és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról
a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási
bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet alapján adtam
tájékoztatást.
A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.
Az illeték megfizetéséről és az illeték-feljegyzési jogról az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A.
§ (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.
Határozatomat az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.
Kaposvár, 2020. szeptember 29.
Dr. Neszményi Zsolt
kormánymegbízott nevében és megbízásából
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