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miatt elrendelt intézkedések

sz:

HATÁROZAT

Kéknyelv (Bluetongue) betegség előfordulásának megállapítása miatt

az Orosházi Járás illetékességi területén:
Csanádapáca,
Gádoros,
Kardoskút,
Nagyszénás
Orosháza,
Pusztaföldvár,
települések közigazgatási területén elhelyezett, bluetongue-ra fogékony állatokat tartó
állatállományok esetében az alábbi
intézkedéseket rendelem el.
•

az állományokra megfigyelési zárlatot kell elrendelni;

(

•

•

•

a megfigyelési zárlat alatt álló állományokba az intézkedés alapjául szolgáló
kitörés(ek) megállapításától számítva 40 napig fogékony állatot beszállítani és
onnan kiszállítani tilos,
a fogékony állatok kiszállítására vonatkozó tilalom alól azonnali vágás vagy a
védőkörzet más településére irányuló, továbbtartási céllal történő kiszállítás
esetén az állattartó kérelemére a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc
biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatósága (továbbiakban: MKH ÉLBÁI)
adhat felmentést, ha az előzetesen elvégzett diagnosztikai vizsgálatok kedvező
eredménye alapján a kéknyelv betegség gyanúja a telepen a szállítás időpontjában
kizárható;
az állatállományokat a helyszínen a Békés .MKH ÉLBÁI által kijelölt
állatorvosnak meg kell vizsgálni; és a betegségre gyanús állato(ka)t (több ilyen
állat közül a betegségre legjellemzőbb tüneteket mutató állatot) diagnosztikai
céllal le kell ölni, illetve a leölés helyett vagy azon kívül a betegségre gyanús
állatokból a bluetongue megállapítására irányuló laboratóriumi vizsgálat céljából
a készenléti tervben meghatározott mintát venni, a vizsgálati mintát a Nemzeti
Referencia Laboratóriumba (továbbiakban: NRL) elküldeni;

•

•

nyilvántartást kell készíteni azokról a helyekről, amelyek elősegíthetik a
kórokozó átvivő túlélését, vagy menedéket nyújtanak számára, elsősorban
azokról a helyekről, amelyek kedveznek a kórokozó átvivő szaporodásának;
a hatósági megfigyelés időtartama alatt bekövetkezett elhullás esetén annak okát
fel kell deríteni, a betegség megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezni,
és vizsgálati anyagot az NRL-be küldeni.

A határozat ellen a közlést követő 15 napon belül a Békés Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságához (Cím: 5600 Békéscsaba,
Szerdahelyi utca 2.) címzett, de hivatalomnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet
élni. A fellebbezés elektronikus úton nem terjeszthető be.
A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó.
A határozat közlése az érintett településeken helyben szokásos módon való nyilvános
közzététel útján történik.

INDOKOLÁS

A Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai
Igazgatóságának ,M2014-10049029
számú eredmény közlője szerint Nagyszénás
településen kéknyelv betegség előfordulása került megállapításra, ezért a kéknyelv
betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet (a
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továbbiakban: Rendelet) 10.§ (3) bekezdésének a) pontja, 9.§ (1) bekezdése és 5.§ (1)
bekezdés a) pontja, valamint a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel kiadott Állategészségügyi
Szabályzat 123.§ (2) bekezdés bb) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint
határoztam.
Az eljárás során hatáskörömet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51 .§ (3) bekezdés b) és i) pontjai, a fővárosi és
megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló
328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6.§ (5) bekezdése
valamint a Réndéler”t07§“ (3) bekezdés a) pontja biztosította, illetékességemet a Komi.
rendelet 3.§ (5) bekezdése és 3. melléklete szerint állapítottam meg.
Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 71 .§ (1) bekezdésének, valamint a 72.§ (1)
bekezdésének megfelelően adom ki.
A fellebbezés jogáról és annak módjáról a Két. 72. § (1) bekezdés da) alpontja, 98. § (1) és
99. § (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján adtam
tájékoztatást.
A határozatnak fellebbezésre való tekintet nélkül történő azonnali végrehajtását az Éltv.
42.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2)
bekezdés 25. pontja állapította meg.
A határozat nyilvános közzététel útján történő közlését a Két. 80/A.§ (1) bekezdés d)
pontja alapján rendeltem el.
Kelt, Orosháza, 2014. október 27.

A határozatot kapják:

-------

1.-6./ Csanádapáca, Gádoros, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár Települési
önkormányzat Jegyzője, nyilvános közzététel céljából
7.. Békés MKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága, Békéscsaba
8. Településeken dolgozó hatósági, jogosult és szolgáltató állatorvos(ok), Székhelyen
9. Határozatgyűjtő
10. Irattár
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