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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORM

KECSKEMÉTI JÁRÁSI

-L%1201 7. Tárgy

gyintézó:

Melléklet:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 1-livatala első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti
h tósági jogkörében eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.

vatkozással a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKÍEBAO/4-216/2017 S a BKIEBAOJ4-
7/20 17. számú megfigyelési körzetet elrendelő határozataira és figyelemmel a H5N8 magas
togenitású madárinfluenza betegség ismételt előfordQlására, az illetékességi területemhez tartozó
cskemét és Tiszakécske Járások teljes területére a baromfi állattartó telepekre

látogatási tilalmat renilelek el.

Á baromfitartó gazdaságokba az ott dogozó személyeken, az ellátó állaton’osokon és a járvány
k (üzdésében részt Vevő állatorvosokon kívül más nem léphet be.

F lhívom az állattartók figyelmét, hogy a fenti rendelkezést az élelmiszerláneról és hatósági
f lügyeletéről szóló 208. évi XLVI. Tv. 18. (1) bekezdésének 1) pontja alapján kötelesek betartani!

fenti intézkedésröl az érintett terület lakosságát a helyben szokásos módon értesíteni kell.

határozat ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Konnányhivatalhoz
c nzett (6000 Kecskemét, Halasi út 34.), hatóságomhoz két példányban benyújtott feHebbezéssel lehet élni.

döntés elleni jogorvoslati eljárás díja 10.000 Ft. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a
Hebbezési kérelemhez csatolni kell.
jogorvoslati eljárás díját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Magyar Allamkincstárnál vezetett,
025004-00299657 00000000 (63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2. melléklet 3. pontjában szereplő]
ámlájára, ánitalás vagy a számlára történő készpénzbefizeté útján kell megfizetni. A fizetési megbízás
;zlemény rovatában fel kell tiintetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a ..jogoiwoslati eljárási díj”
egnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.

határozat a fellebbezésre való tekintet nélkűl azonnal végrehajtható.

Indokolás

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a BK/EBAO/4-216/2017. és a BKJEBAO/4-257/2017. számú
tarozataival megfigyelési kőrzctet rendelt, tekintettel arra, hotzv a körzetben a Nemzeti Elelmiszerlánc
ztonsági Hivatal (a továbbiakban: NEBH-I) Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának vizsgálati
edményei alapján HSN8 magas patogenitású madárinfluenza betegség előfordulása került megállapításra.
betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében az élelmiszerláneról ás hatósági felügyeletéről
óló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban Eltv.) 51. (3) r) bekezdése alapján az illetékességi
rületemhez tartozó járások teljes területére látogatási tilalmat rcndeltem el.

z állattartó közreműkődési kötelezettségét az Élw. IS. (1) bekezdésének f) pontja alapján írtam elő.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Elclmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédetmi Fóosztály
Elehniszerlánc-biztQnsági és Állategészségügyi Osztály I.

Cim:6000 Kecskemét. Halasi űt 34.
76/503-379, fax: 76/998-650, e-mail: kecskemet-aeubacs.gov.hu
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