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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a 2011. évi parlagfű-mentesítési program végrehajtásáról szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat több éve hajt végre akcióprogramot 
az allergén gyomok, elsősorban a parlagfű elterjedése és egészségkárosító hatása elleni 
hatékony védekezés érdekében. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a 
továbbiakban: Éltv.) rendelkezik az emberi egészséget veszélyeztető károsítók elleni 
védekezésről, valamint előírja a védekezési kötelezettséget elmulasztókkal szemben a 
közérdekű védekezés elrendelését. 
Az Éltv. 17. §(4) bekezdése értelmében: 
"A földhasználó köteles az adott év JUmus 30. napjalg az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani. " 

20 ll. évben a parlagfű pollen-mentesítésre való felkészülés első lépéseként a 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2011. március 31-i ülésén az 51/2011. (III. 
31.) határozatával elfogadta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. 
évi parlagfű-mentesítési programját, amely az előterjesztés l. mellékletét képezi. 

A program célja, hogy az allergiás betegek életminősége javuljon a kerületben, valamint az 
allergén gyomokkal fertőzött területek kiterjedése csökkenjen. 

A program külön taglalta az előkészítési munkákat, az önkormányzati tulajdonú közterületek 
és egyéb ingatlanok gyommentesítése érdekében szükséges intézkedéseket, az ellenőrzéseket 
és a hatósági feladatokat. 

Az előkészítés során, a parlagfű elleni védekezés összehangolt végrehajtása érdekében 2011. 
május 12-én egyeztető tárgyalást hívtunk össze, melyen a Fővárosi Önkormányzat, a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zrt., a Főkert Zrt., a MÁV Zrt., a BKV Zrt., a Kőkert Kft., a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt., a Hatósági Iroda Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportja, 
valamint a Közterület-felügyeleti Csoport képviselői vettek részt. 
Az együttműködés keretében a társszervekkel, szervezetekkel egyeztetés történt a 
közterületek, utak, parkok, iparvágányok és egyéb ingatlanok gyommentesítési feladatairól, a 
kaszálások gyakoriságának szükségességéről. 



A megbeszélés során a további folyamatos kommunikáció érdekében rögzítésre került az 
egyes cégeknél a gyommentesítési koordinátor személye. 
A kerület közterületeinek első kaszálása az egyeztetés idejére már megtörtént 

A program keretében a kerületben székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező nagyobbcégek 
és intézmények (óvodák, iskolák stb.) figyeimét levélben, míg a lakosság figyeimét a helyi 
médiában és az önkormányzat honlapján megjelentetett közleményben hívtuk fel az 
ingatlanuk és az ingatlanuk előtti zöldsáv kaszálására, valamint gyommentesítésre vonatkozó 
kötelezettségük teljesítésére. A május hónapban kiküldött felhívás kitért a parlagfű 
kaszálásának határidejére, a kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazható 
jogkövetkezményekre, valamint felhívtuk az érintettek figyeimét a rendezett állapot 
folyamatos fenntartására is. Ebben az évben 124 tájékoztató levél kiküldésére került sor. 

2011. június hónapban a parlagfű virágzása előtt a Hatósági Iroda Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoportja a Közterület-felügyeleti Csoporttal közösen előzetes bejárást 
tartott az elhanyagolt ingatlanok, területek felmérésére. A bejárás alkalmával figyelmeztető 
felhívást juttattunk el az érintett tulajdonosok felé a felszólítás postaládába történő 
bedobásával. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. rendelkezésre bocsátotta a kezelésükben lévő lakóépületek 
közös képviselőinek az elérhetőségét, valamint a vagyonkataszter-nyilvántartás alapján lista 
készült azon ingatlanokról, amelyek önkormányzati tulajdonban állnak. 

2011. július l-jétől a Közterület-felügyelet dolgozói folyamatosan ellenőrizték a közterületek, 
ingatlanok gyomosságát és szükség esetén felhívták a figyelmet a kaszálás elvégzésére. Ha a 
felhívás ellenére sem történt meg a gyommentesítés, úgy az Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport munkatársa írásban, postai úton megküldött felhívásban 
szólította fel a tulajdonosokat. Ebben a vegetációs időszakban erre nyolcvanegy esetben került 
sor. Az írásbeli felszólításra az ingatlantulajdonosok nagy hányada gyommentesítési, 
kaszálási kötelezettségének eleget tett. Gyommentesítésre kötelező hatósági határozat kiadása 
tizenegy alkalommal történt, mivel az írásbeli felszólításunkra sem történt meg a védekezés. 
A határidő be nem tartása miatt három esetben végrehajtási bírság kiszabására került sor, 
összesen 150 OOO forint összegben. Folyamatosan kezeltük és intézkedtünk a postai, illetve 
elektronikus úton beérkezett parlagfű bejelentésekkel kapcsolatban is. 

Szeptember hónapban egy ingatlan esetében közérdekű védekezés elrendelésére került sor a 
nagyfokú parlagfű-szennyezettség miatt. A közérdekű védekezést elrendelő határozatban 
foglaltakat a Kőkert Kft. hajtotta végre. A növényvédelmi bírság kiszabása a Pest Megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.) 
hatáskörébe tartozik. 

Az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek parlagfű-mentesítését (parkok, lakótelepi 
zöldfelületek, utak menti zöldsávok stb.) a Kőkert Kft. folyamatosan végezte. 
Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok gyommentesítését elsősorban a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. látta el. 

A tapasztalat az, hogy az ingatlantulajdonosok figyelmének felhívása továbbra is szükséges és 
hasznos. A felszólítottak 90 százaléka az első felhívásra a gyommentesítést elvégezte, a 
kisebb hányaduk az, aki nem jogkövető magatartást folytatott. 



A pollenallergia évek óta egyre súlyosbodó népegészségügyi problémát jelent. A parlagfű
mentesítési program alapján világossá vált, hogy szükséges a program folytatása, a védekezés, 
a mentesítés feladatai széles szakmai és társadalmi együttműködéssel, összehangoltan tudnak 
megvalósulni. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
parlagfű-mentesítési program végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2011. november 3. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

r/ L 
el-"-'\. 
Kovács Róbert 



·. 

Kőbánya 2011. évi parlagfű..mentesitési programja 

1) Előkészítő munkák: 

1.1. Felhívás havonta a parlagfO-mentesítési kötelezettségre a Kőbányai Hírek, 
Helyi Téma címO újságokban, illetve a www.kobanya.hu honlapon. 
Határidő: 2011. április 30. -július 30. folyamatos 

1.2. A parlagfO-mentesítéssel kapcsolatos prograrnek egyeztető tárgyalásának 
összehívása és lebonyolítása a Főváros Ügyosztályaival, MÁV Zrt, BKV Zrt, 
és az FKF Zrt.és önkormányzatunk szarvezeteinek képviselőivel. 
Határidő: 2011. április 30. 

1.3. Emlékeztető felhívás az előző évi tapasztalatok alapján a kerületi cégeknek, 
ingatlan tulajdonosoknak. 
Határidő: 2011. május 30. 

1.4. A kerület bejárása a parlagfű virágzása előtt, elhanyagolt telkek felmérése. 
Határidő: 2011. május 15. -június 15. 

1.5. Az bejárás alapján felszólítás az elhanyagolt területek tulajdonosainak. 
Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoport 

2) Önkormányzati tulajdonban lévő közterületek mentesítése 

2.1. Zöldfelületek parlagfű-mentesítése (parkok, lakótelapi zöldfelületek, utak 
menti zöld sávok, egyéb közterületek). 
Határidő: 2011. április 15.-töl folyamatos 

Felelős: Kökert Kft. 

3) Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok mentesítése: 

3.1. Önkormányzati tulajdonbán lévő ingatlanok nyilvántartásának átadása a 
Hatóság részére. 
Határidő: 2011. április 30. 

3.2. Önkormányzati tulajdonban lévő lakó ingatlanok közös képviselői listájának 
átadása a Hatóság részére. 
Határidő: 2011. április 30. 

3.3. Az eladás alatt lévő ingatlanok birtokba adásáról tájékoztatás a Hatóság 
részére. 
Határidő: folyamatos 

3.4. A kezelésében lévő ingatlanok, intézmények bejárása. 
Határidő: 2011. május 30. 
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3.5. Bejárás alapján a parlagfű-mentesítési feladatok meghatározása és erről a 
Hatóság tájékoztatása. 
Határidő: 2011. június 15. 

3.6. Területek gyomtalanítása szükség szerint. 
Határidő: 2011. április 30.-től folyamatos 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

4) Kőbánya közigazgatási területének ellenőrzése: 

4.1. A gyomtalanítás ellenőrzése, valamint szükség szerint a felszólító levelek 
postaládába dobása. 
Határidő: 2011. június 1.- 2011. október 15. között folyamatos 

4.2. A Hatóság tájékoztatása a felszólítás végrehajtását elmulasztó ingatlanokról. 
Határidő: 2011. június 1. - 2011. október 15. között folyamatos 

Felelős: Közterület-felügyeleti Osztály 

5) Hatósági munka 

5.1. A kerületi ingatlanok (önkormányzati, magán és cég) gyomtalanítási 
helyzetének rendszeres ellenőrzése. 
Határidő: 2011. július 1. - 2011. október 15. között folyamatos 

5.2 Az ellenőrzések alapján szükséges hatósági intézkedések meghozása -
közérdek ű védekezést elrendelő határozatok. 
Határidő: 2011. július 1. - 2011. október 15. között folyamatos 

5.3 A közérdekű védekezést elrendelő határozatok megküldése a Pest megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságára birság kiszabása 
érdekében. 
Határidő: azonnali 

5.3. A május 2. és október 15. között müködtetett zöld vonalon tett lakossági 
bejelentések egy héten belüli ellenőrzése és a szükséges intézkedés 
megtéte le. 
Határidő: folyamatos 

5.4 Közterületi munkák folyamatos egyeztetése, kéthetente kerület bejárásának 
megszervezése a program társrésztvevőinek a bevonásávaL 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Építés-, Környezetvédelmi- és Közlekedéshatósági Csoport 


