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Az elmúlt vegetációs időszakban a program keretén belül a Környezetvédelmi Osztály által 
irányított és ellenőrzött feladatokról készítettük el a beszámolónkat, mely a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 190/2009. (XII. 1.) számú határozatában elfogadásra került. 
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2009. évi parlagfű mentesítésről" tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a tájékoztatást elfogadja. 
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Beszámoló a 2009. évi parlagfű mentesítésről 

A 2009. évben a felkészülés a parlagfű elleni védekezésre a parlagfű-mentesítési 
programnak a Képviselő-testületnek 2009. április 2-i ülésén történő elfogadásával 
indult. 

A programban foglaltaknak megfelelően két ütemben egyeztetés történt április 
hónapban: 
Az első ütemben a Közterület-felügyelettel, Kőkért Kft.-vel, Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt.-vel és a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztállyal a feladatok 
felosztásáról történt egyeztetés. Az Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Főosztály vállalta, hogy a helyrajzi számos nyilvántartását a kezelő megjelölésével 
eljuttatja az érdekeltek részére. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a közös képviselők 
listáját átadja a résztvevőknek. 
A második ütemben a BKV Zrt.-vel, Máv Zrt.-vel, FKF Zrt-vel és a Fővárosi 
Önkormányzat ügyosztályaival az általuk végzendő feladatok és az ezzel 
kapcsolatos problémák egyeztetése történt meg. Tájékoztatták hatóságomat az 
egyes kezelésükben lévő területek gyom-mentesítési gyakoriságáról és annak 
módjáról. 

Az egyeztetés eredményeképpen kérésünkre a Máv Zrt. a vegetációs időszak 
folyamán a problémás területeket rövid időn belül lekaszálta a közmunkaprogram 
keretében. Á BKV Zrt. esetében a sínek közötti terület és közvetlen környezete volt 
gazos. Az itt alkalmazott vegyszeres gyomirtás több időt vett igénybe a rendezett 
állapot kialakítására. 

A székhellyel, telephellyel rendelkező nagyobb cégeknek (95 db) figyelemfelhívó 
levelet küldtünk ki a gyom-mentesítésre május hónapban. Felhívásunkban a parlagfű 
kaszálás szankciómentes határidejére valamint a rendezett állapot folyamatos 
fenntartására tértünk ki. A lakossági felhívás a „kőbányai Hírekben" és az 
önkormányzat internetes honlapján jelent meg. 

A kerület elő-bejárása során felmértük az elhanyagolt ingatlanokat és szükség 
esetén felszólító levelek postaládába történő bedobásával hívtuk fel a figyelmet a 
kaszálásra és a rendezett állapot folyamatos fenntartására. 

A vegetációs időszakban kéthetente közös ellenőrzést végeztünk a Közterület
felügyeleti Osztállyal az előző évek tapasztalatai alapján. Havonta egyszer a Kőkért 
Kft. és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt bevonásával is bejártuk kerületünket állapot 
felmérés céljából és az elvégzendő feladatok egyeztetésére, melyről emlékeztető 



készült. A Közterület-felügyelet az idei évben folyamatosan végezte a zöldsávok 
ellenőrzését. A fenti bejárások során 144 db felszólító levél került postaládába. 

A visszaellenőrzést a Környezetvédelmi Osztály végezte, melynek során 24 esetben 
vált szükségessé postai úton tértiyevényes levélben történő felszólítás. A 
felszólítások eredményesek voltak - a kaszálások megtörténtek 

A Polgármesteri Hivatal a parlagfű vegetációs időszakában ingyenesen hívható 
telefont biztosított a gyomos területek bejelentésére. Az idei évben a bejelentések 
száma elenyésző volt, viszont megnőtt az önkormányzati honlapon keresztül 
történők száma (21 db), de az ellenőrzést követően tapasztaltuk, hogy a gyomos 
területek nem parlagfűvel szennyezettek. A bejelentett ingatlanokon egyéb allergén 
gyom fajok voltak találhatók pl. feketeüröm, mely a törvény értelmében azonnali 
intézkedés (kényszerkaszálás) nem végezhető, de a szükséges lépéseket 
osztályunk megtette (felszólítás). 

Az Önkormányzat folyamatosan képviseltette magát a Környezetvédelmi Osztály 
osztályvezetőjén keresztül a Közép-magyarországi Régió Parlagfű-mentesítési 
Munkacsoport megbeszélésein. A megbeszélések témája a rendeletváltózásokra 
előzetes figyelemfelhívás, tapasztalatcsere valamint a munkában résztvevő 
társhatóságok beszámolói. Kéthetente rendszeresített adatszolgáltatási 
kötelezettségünknek eleget tettünk a Munkacsoport felé. 

A Fővárosi Kerületek Földhivatala a külterületi ingatlanok ellenőrizeset végezte és 
ennek kapcsán az önkormányzat közigazgatási területén eljárás megindítására nem 
került sor. 

Többéves tapasztalatunk, hogy az előkészítő munka és a bevezetett gyakorlat -
felszólító levelek postaládába történő bedobása - eredményes. Nagymértékben 
csökkent a parlagfüves, kaszálatlan területek száma, illetve a törvény szabta július 
elsejét megelőző első kaszálás illetve a bimbózás előtti növénykaszálás legtöbb 
területen megtörtént. 
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