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Tárgy: Javaslat Kőbánya 2011. évi parlagfű-mentesítési programjára. 

Tisztelt Bizottság! 

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalaminden évben nagy gondot fordít az 
emberi egészségre veszélyes gyomok elleni védekezésre. 

Az idei évben is ennek jegyében elkészült a 20 ll. évi parlagfű elleni védekezés programja, amelyről kérjük a T. 
Bizottságot, hogy véleményét kialakítani szíveskedjen. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XL VI. törvény rendelkezik az emberi egészséget 
veszélyeztető károsítók elleni védekezésről, valamint előírja a védekezési kötelezettséget elmulasztókkal 
szemben a közérdekű védekezés elrendelését. 

A jegyző a 1911992. (L 28.) Kormányrendelet értelmében belterületen a károsítók elleni védekezési 
kötelezettség betartásának ellenőrzését, illetve a közérdekű védekezés elrendelésével kapcsolatos feladatokat 
látja el. 

A közérdekű védekezés elrendeléséről hozott határozatot meg kell küldeni a Pest megye1 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságára a növényvédelmi birság kiszabása céljából. 
Kényszerkaszálás elrendelése is a jegyzői feladata. 

Határozati javaslat: 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a "Javaslat Kőbánya 2011. évi parlagfű-mentesítési 

programjára" tárgyú előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. 

A Bizottság felkéri a Polgármester Urat a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 

B u d a p es t, 2011. március 17. 

Alpolgármester 
Törvényességi szempontból látta: 

jegyző 

Melléklet: Kőbánya 2011. évi parlagfű mentesítési programja 
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Kőbánya 2011. évi parlagfű-mentesítési programja 

1) Előkészítő munkák: 

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

1.2. A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos prograrnek egyeztető tárgyalásának 
összehívása és lebonyolítása a Főváros Ügyosztályaival, MÁV Zrt, BKV Zrt, 
és az FKF Zrt.és önkormányzatunk szervezeteinek 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 tulajdonosai nak. 
Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoport 

2) Önkormányzati tulajdonban lévő közterületek mentesítése 

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

Felelős: Kőkert Kft. 

3) Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok mentesítése: 

3.1. Önkormányzati tulajdonban 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 -
közérdekű 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 működtetett zöld vonalon tett lakossági 
bejelentések egy héten belüli ellenőrzése és a szükséges intézkedés 
megtétel e. 
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 


