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Tárgy: Ebzárlat

é legéltéléltílalom elrendclÉse

xntÁROíAT
A Hajd -Bihar Megyei Kormányhiva!9l Debreceni Járásí Hivatala Éllrni zerláno-biz{onsági, lrl vénp és
Tal4iVédelmi F O ztály Éielmiseerláris,bi4onságiés Á ategéseségiigyi Osztáiy illetékessági teri,llet-éhez
tartozó va|amennyi:teleptilés (Debr-ecehi ésí.Iyíradon!íJárás)krizigazgatási területóre

2020,04,07it
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20í9 ,28-ig

ebzárlatot és,legeítatési]tllalmatrendelek el.

Aadbzádiál tartamE alatt, tartási helyén minden kutyát és"macskát elzárva, illetóleg a kutyákat megkcitve
azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhossenek. Zár,t udvarban a kutyák
elrárását, vagy magk tésétmell zní íehet, ha azok onnan ki nern sálthetnek. Kutyát ta$ási helyér l
csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivínni,
A legeltetési tilalom nem vonatkozik az állandóan legelón tattott, illefue a msi napig tegelóre,.kihelyezett
állományokra.
A határozat a kózlésselvágleges, ellene fellebbezésnek helye níncs,
rigyr kell tartani, hogy

A

ellen

nálló jogorvoslatnak van helye, a végtegessé vált dtintés ellen ktizigazgatási per
kezdeményezhet , melyet koresetlevéllel kell meglndítani, A kereseílevolet - ha t rvény eliéróerr nem
rendelkezik
a vitatott k zigazgatási cselekmény kozlésétl sámított harminc napon beliil kell a
Debreceni kiizigazgatási és Munkaiigyi Bkósághoz címzett; de a vitaiott cselekrnényt rnegvatósító
ktizígazgatásí szervnél, azaz a Hajdri-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
Élelmíszer:lán+biztonságí és Állategészségüry| Osziáy {4a2A ad,br*cen,, Kossuth uica 12-14,) címén
határozat

-

Termószetes szernély a keresetlevelét zomélyé6n vag}í ajánlott k ldeménykÉntpCI tai ton, is
el terjesáheti. Jogi képvisel ] nélkíileljáró felporos a kero eflevelet jogszabályban rneghatározott
nyomtatványan is el terjesztheti.
Jogi képvisol vel eljáró felperesnek, yalgfiint az E-iigyintéaísi a ktizigazgatási perrendtarlásról szóló
2017, évi l. tórvény szerinti minden elektronikus ügyintézésre k rtelezettnek elektronikusan kell

beny jtania keresetet,
A keresetlevél elektroníkus ton tortén beny jtásának helye: https:{ie-korlnanvablak,l{h*gov.lrulclient

Ha t rvény eltér en nem rendelkezik, a keresetlevél benyr}jtásának a kozigazgatá i c etekrnény
hatátyosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságrtól azonnalijogvédelern kerotében kérhet a
halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérlelemben részletesen meg kell jelrilni
azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem sziiksógességét megalapozzák, és az ezek
igazolására szolgáló okira8ökat csatolníkell, A kérelmet megatapozó tényekot Valószinűsíteníkgll.

Élelmiszsrlánc"biztonságl Niivény- és Tala|védelmi Fóosztály Ébhiszerlánc.blztonságl És Álbtegósagégiigyi osztály
40?4 Debíécon, Ko9 uth u,, t2-'I§.. Tg|efon: (36 52) 0s813, E-maili debrocen,elbao@hajdugov,hu
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