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H A T Á R O Z A T

A  Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal  Járási Élelmiszerlánc- biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály  illetékességi területére  2017. szeptember 30-tól  2017. október 21-ig 

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el:

 Gyula város közigazgatási területe

 Elek város közigazgatási területe

 Kétegyháza  közigazgatási területe

 Okány  közigazgatási területe

 Sarkad város közigazgatási területe

 Sarkadkeresztúr  közigazgatási területe

 Méhkerék  közigazgatási területe

 --    Kötegyán  közigazgatási területe

 Újszalonta közigazgatási területe

 Zsadány közigazgatási területe

 Geszt közigazgatási területe

 Biharugra közigazgatási területe

 Körösnagyharsány közigazgatási területe

 Lőkösháza közigazgatási területe

 Mezőgyán-Nagygyanté közigazgatási területe

Jelen  határozatom  ellen  a  közléstől  számított  15  napon  belül  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal
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2.  sz.),  de osztályomhoz (5700 Gyula,  Kossuth u 2.  sz.)  két  példányban, illetékmentesen benyújtott

fellebbezéssel élhet. A fellebbezésben fel kell tüntetni határozatom iktatási számát.

Határozatom a fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

I N D O K O L Á S

Békés  megyében  2017.  szeptember  30.  és  2016.  október  05. között  történik  a  vadon  élő  rókák

veszettség elleni orális (csalétkes) immunizálása. 

Annak érdekében, hogy a vakcinát csak a vadon élő húsevők vegyék fel, a 164/2008. (XII. 20.) FVM

rendelet 8. § (5) bekezdése értelmében vakcinázás kezdetétől számított 21 napig az érintett területeken

a járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni.

Hatóságom hatáskörét  és illetékességét a fővárosi  és megyei  kormányhivatalokról,  valamint  a  járási

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése, 2. § (4)-(5)

bekezdései, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló

68/2015.  (Ill.  30.)  Korm.  rendelet  3.  §,-a  és  5.  §  (5)-(6)  bekezdései  által  eljárva  hoztam  meg.  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.”

A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004.  évi  CXL törvény  (a  továbbiakban:  Ket.)  98.§  (1)  bekezdése,  annak határidejét  e  tv.  99.§  (1)

bekezdése míg annak illetékmentességét az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. tv. 33.§ (2)

bekezdése 25. pontja állapította meg.

Gyula, 2017. szeptember 25.

Dr. Gulyás Imre
járási hivatalvezető

nevében és megbízásából

                                                                                                                    

Dr. Hevesi Zsolt
                                                                                                                    járási főállatorvos     

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
5700 Gyula, Kossuth u. 2. sz. 

 Telefon: (+36 66) 560-070 Fax: (+36 66) 560-071,E-mail: gyula.elelmiszer@bekes.gov.hu   
Honlap: www.bekesijarasok.hu      ,   

http://www.bekesijarasok.hu/
mailto:gyula.elelmiszer@bekes.gov.hu

