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Előterjesztés 

,f_Ö.3 • számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a 2012. évi Parlagfű-mentesítési Programról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat minden évben a vegetációs időszak alatt nagy 
gondot fordít az emberi egészségre veszélyes gyomok elleni védekezésre. 

A Hatósági Iroda folyamatosan ellenőrzi a kerület kertjeinek, parkjainak, utcai zöldsávjainak parlagfű
állapotát, és megteszi a szükséges hatósági intézkedéseket A jogszabályokat be nem tartókat június 
l-jéig felszólítjuk az allergizáló gyomnövények irtására. Ennek eredménytelensége esetén az 
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény közérdekű védekezés 
elrendelését írja elő a hatóságok részére. 

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 
30.) Korm. rendelet l. § (l) bekezdés b) pontja értelmében belterületen a települési önkormányzat 
jegyzője látja el a növényvédelmi feladatokat, míg külterületen a közérdekű védekezés 
elrendeléséről a Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága dönt. A jegyző által hozott 
közérdekű védekezés elrendeléséről szóló határozatot meg kell küldeni a Pest Megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának a növényvédelmi bírság kiszabása 
céljából. 

A 2012-ben a Parlagfű-mentesítési Program két fő részből áll. Az első a fentiekben részletezett 
hatósági munka, a második részben pedig a Kőbányán élő gyermek- és felnőttkorú lakosságat is 
aktívan szeretnénk bevonni ebbe a tevékenységbe. 

Hazánkban minden ötödik ember szenved a parlagfű pollenje által okozott allergiától. Ahhoz, hogy a 
védekezés valóban hatékony legyen, nem elegendő csak a jogszabályokban előírtak betartása és 
betartatása, a lakosság ezzel kapcsolatos szemléletét is úgy kell alakítani, hogy megismerjék a 
probléma fontosságát és a szükséges teendőket. 

Ennek érdekében rajz-, fotó- és filmpályázat kiírását készítettük elő, másrészt parlagfű-gyűjtési 
akcióval aktív közreműködést várunk a lakosságtóL 

Az előterjesztés 2. melléklete a 2012. évi parlagfű-mentesítési hatósági feladatokat ismerteti, a 3. 
melléklete a rajzpályázat, a 4. melléklete a fotópályázat, az 5. melléklete a filmpályázat felhívását, a 6. 
melléklete pedig a parlagfű-gyűjtési akció kiírását tartalmazza. 

A fotópályázaton összesen l O díj kerülne kiosztásra, melynek forrásigénye 125 ezer forint. Fődíjként 
egy középkategóriás digitális fényképezőgépet, további díjként a kerület, a főváros történetét 
bemutató albumokat, szakkönyveket javaslok átadni. 

A filmpályázaton 3 díj kerülne kiosztásra, melynek forrásigénye 80 ezer forint. Fődíjként szintén egy 
középkategóriás digitális fényképező gépet, további díjként könyveket javaslok átadni. 



A rajzpályázaton 6 óvoda és 3 általános iskola kapna díjat. Egyenként 15 OOO forint értékű 

ajándékcsomagban részesülnének, amely elsősorban képzőművészeti alkotások készítéséhez 
szükséges eszközökből állna. Ennek összes forrásigénye 135 OOO forint. 

A parlagfű-gyűjtési akció főnyereményeként egy darab kerékpár, további nyereményként könyvek és 
ajándékcsomagok kerülnének kisorsolásra, összesen 60 OOO forint értékben. 

A pályázatok forrásául a polgármester tartalékkerete szolgál. 

A rajz-, fotó- és filmpályázat díjainak átadására a 2012. Jumus l-jén megtartandó Kertészeti 
Konferencián kerülne sor, amelyen többek között a parlagfű- és gyommentesítés fontosságáról 
hangzana el előadás, valamint a Komposztálási Programra pályázók meghallgathatnák a 
komposztálással kapcsolatos tudnivalókat. 

A parlagfű-gyűjtési akció nyereménysorsolására a Szent László Napok keretében kerülne sor. 

II. Hatásvizsgálat 

A parlagfűpollen-mentesítési program elmaradása Kőbánya lakosainak közérzetét, egészségi állapotát 
károsan befolyásolná. A meghirdetett pályázatok, prograrnek elsősorban a fiatal korosztályban 
tudatosítják az embertársaikra való odafigyelést, de lehetőséget adnak a felnőttek részvételére is. A 
lakosság bevonását célzó akciók összesen mintegy 400 OOO forint forrást igényelnek. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. április 2. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

... /2012. ( ... ... )határozata 

a 2012. évi Parlagfű-mentesítési Programról 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2012. évi Parlagfű-mentesítési Programot az 
előterjesztés 2-6. mellékletei szerint jóváhagyja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. október 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
a KÖKERT Kft. ügyvezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



2. melléklet az előterjesztéshez 

2012. évi parlagfű-mentesítési hatósági feladatok 

l. Előkészítő munkák: 

l. l. Felhívás a parlagfű-mentesítési kötelezettségre a Kőbányai Hírek, Helyi Téma című újságok 
júniusi-júliusi számában, illetve a www.kobanya.hu honlapon a parlagfű vegetációs időszakában. 
Határidő: 2012. május 30. 

1.2. A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos hatósági feladatok egyeztető tárgyalásának összehívása 
és lebonyolítása a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztályával, BKK 
Zrt., MÁV Zrt., BKV Zrt., az FKF Zrt. és önkormányzatunk szervezeteinek képviselőivel. 
Határidő: 2012. április 30. 

1.3. Emlékeztető írásbeli felhívás az előző évi tapasztalatok alapján a kerületi cégeknek, ingatlan 
tulaj donosoknak 
Határidő: 2012. május 30. 

1.4. A kerület bejárása a parlagfű virágzása előtt, elhanyagolt telkek felmérése a Közterület-
felügyeleti Csoporttal és a Kőkert Non-profit Kft. képviselőjével. 
Határidő: 2012. május 15.- 2012. június 30. 

1.5. A bejárás alapján felszólítás az elhanyagolt területek tulajdonosainak 
Határidő: 2012. június 30. 

Felelős: Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoport 

2. Önkormányzati tulajdonban lévő közterületek mentesítése: 

2.1. Zöldfelületek parlagfű-mentesítése (parkok, lakótelepi zöldfelületek, utak menti zöld sávok, 
egyéb közterületek) 
Határidő: 2012. április 15-től folyamatos a vegetáció végéig 

Felelős: Kőkert Non-profit Kft. 

3. Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok mentesítése: 

3.1. Önkormányzati tulajdonban lévő nem közterületi ingatlanok nyilvántartásának átadása a 
Hatósági Iroda részére. 
Határidő: 2012. április 30. 

3.2. Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok közös képviselői listájának átadása a Hatósági 
Iroda részére. 
Határidő: 2012. április 30. 

3.3. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő ingatlanok, intézmények bejárása. 
Határidő: 2012. május 30. 

3.4. Bejárás alapján a parlagfű-mentesítési feladatok meghatározása és erről a Hatósági Iroda 
tájékoztatása. 
Határidő: 2012. június 15. 



3.5. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő ingatlanok gyomtalanítása szükség szerint. 
Határidő: 2012. április 30-tól folyamatos a vegetáció végéig 

Felelős: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

4. Kőbánya közigazgatási területének ellenőrzése: 

4.1. A gyomtalanítás ellenőrzése, valamint szükség szerint a felszólító levelek postaládába dobása. 
Határidő: 2012. június l.- 2012. október 15. között folyamatos 

4.2. A Hatósági Iroda tájékoztatása a felszólítás végrehajtását elmulasztó ingatlanokról. 
Határidő: 2012. június l.- 2012. október 15. között folyamatos 

4.3. Az ingatlanok előtti zöldsáv gyommentesítésének elmaradása esetén a bírság kiszabására eljárás 
megindítása. 
Határidő: 2012. április 30-tól folyamatos 

Felelős: Közterület-felügyeleti Csoport 

5. Hatósági munka: 

5.1. A kerületi ingatlanok (önkormányzati és magántulajdonában álló) gyomtalanítási helyzetének 
rendszeres ellenőrzése. 
Határidő: 2012. július l.- 2012. október 15. között folyamatos 

5.2 Az ellenőrzésekalapján a szükséges hatósági intézkedések megtétele (közérdekű védekezést 
elrendelő határozat) 
Határidő: 2012. július l.- 2012. október 15. között folyamatos 

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

5.4. A május 2. és október 15. között működtetett zöldvonalon tett lakosságibejelentések egy héten 
belüli ellenőrzése és a szükséges intézkedés megtétele. 
Határidő: folyamatos 

5.5. Közterületi munkák folyamatos egyeztetése, havonta a kerület bejárásának megszervezése a 
program társrésztvevőinek a bevonásávaL 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoport 



3. melléklet az előterjesztéshez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

rajzpályázatot hirdet 
kőbányai óvodák és általános iskolák részére 

A pályázaton kőbányai óvodák és általános iskolák indulhatnak intézményenként 

Rajzpályázat témája: a parlagfű, annak hatásai, védekezés a parlagfű ellen. 

A rajzok, festmények A 4-es vagy A3-as méretű papírra készülhetnek 
A pályamunkák elkészítéséhez bármilyen technika felhasználható (ceruza, toll, tus, zsírkréta, vízfesték 
stb.). 

A pályaművek hátoldalán nyomtatott betűkkel, jól olvashatóan fel kell tüntetni a pályázó óvoda vagy 
általános iskola nevét, a segítő óvónő vagy pedagógus nevét, a segítő telefonszámát, e-mail címét. 

A pályaművek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Hatósági Iroda Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportjára (ll 02 Budapest, Szent László 
tér 29. II. emelet 219. számú szaba) kell leadni vagy beküldeni. Az eredeti pályamunkákat kell 
benyújtani, elektronikus formában leadott alkotásokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázó 
csoport vagy osztály pályamunkáit egy csomagban kell leadni. További információ a 4338-384 
telefonszámon kérhető. 

A benyújtott pályázatok a kobanya.hu önkormányzati honlapon a pályázat elbírálását követően 
megtekinthetők 

A pályaművekbeérkezési határideje: 2012. május 7. 17.00 óra. A késve benyújtott pályázatokat 
nem áll módunkban elfogadni. 

A benyújtott pályaműveket a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság értékeli, a legjobbnak 
bizonyuló alkotások tárgyjutalomban részesülnek és a Kertészeti Konferencia keretében kiállításra 
kerülnek. 

Budapest, 2012. április 12. 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 



4. melléklet az előterjesztéshez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

filmpályázatot hirdet 

A pályázaton kőbányai általános iskola felső tagozatos tanulói és kőbányai középiskolások vehetnek 
részt egyénileg vagy csoportosan. 

Filmpályázat témája: a parlagfű, annak hatásai, védekezés a parlagfű ellen. 

A film lehet játékfilm, rövid, az úgynevezett "társadalmi reklám" körébe tartozó film, ammaelO 
(rajzfilm, gyurmafilrn, bábfilm, pixilation-filrn) dokumentumfilm, a rnűfajt nem korlátozzuk Ha nincs 
drága karnerád, fogd a rnobiltelefonodat, digitális fényképező készülékedet és karnerázz azzal! 

Minirnális felbontás és technikai elvárás: 1024*720 pixel. 

A film terjedelme maximum 3 perc lehet. 

A filmekbeérkezési határideje 2012. május 7. napján 17.00 óra. A késve benyújtott pályázatokat 
nem áll módunkban elfogadni. 

Az elkészült filmeket személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoportjánál (ll 02 
Budapest, Szent László tér 29. Il. ernelet 219 szárnú szoba) lezárt borítékban vagy postán lehet 
benyújtani CD vagy DVD adathordozón. Elektronikus úton (e-mail ben) megküldött pályarnunkákat 
nem áll rnódunkban elfogadni. További inforrnációa a 4338-384 telefonszámon kérhető. 

Csoportos pályázat esetén kérjük a borítékra ráírni az iskola nevét, círnét, osztályt. Egyéni pályázónál 
kérjük a borítékra ráírni a pályázó nevét, círnét, születési évet, kiskorú gyermekek esetében a szülő 
vagy a gondozó telefonszámát vagy e-mail círnét is. 

A beérkezett pályaműveket Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. 

A pályázaton 3 pályarnű részesül tárgyjutalornban. Fődíj egy középkategóriás digitális fényképezőgép. 

A pályaművek a kobanya.hu önkormányzati honlapon a pályázat benyújtási határidejének lezárását 
követően megtekinthetők 

A filmpályázatra való jelentkezéssei a pályázó elfogadja a fent felsorolt feltételeket és egyben 
elismeri, hogy a filmen szereplő személyek hozzájárulnak a rnű internetes kezeléséhez. 

Budapest, 2012. április 12. 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 



5. melléklet az előterjesztéshez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

fotópályázatot hirdet 

A pályázaton a kőbányai iskolák csoportosan és kőbányai lakosok egyénileg 1s részt vehetnek 
Jelentkezőnként legfeljebb öt fotó küldhető be. 

A fotópályázat témája: a parlagfű, annak hatásai, védekezés a parlagfű ellen. 

Pályázni digitális és hagyományos fényképekkel egyaránt lehet. Digitális képek esetén maximum 2 
megabyte nagyságú olyan felvétellel lehet, amelynek nagyobbik mérete nem haladja meg a 2560 pixel 
felbontást. 

A pályázatok beérkezési határideje 2012. május 7. napján 17.00 óra. A késve benyújtott 
pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. 

Digitális kép esetén a pályaműveket e-mail ben a mednyanszky _ miklos@kobanya.hu címre kell 
küldeni. Az e-mail megnevezésébe kérjük beírni a pályázó nevét születési évét és a pontos címet, 
valamint a fotók sorszámát. 

Hagyományos fényképek esetén a pályamű a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Hatósági Irodájára (1102 Budapest, Szent László tér 29. IL emelet 219 számú 
szoba) lezárt borítékban személyesen vagy postán küldhető be. A borítékra kérjük ráírni az alkotó 
nevet, születési évet, pontos címet, telefonszámot, valamint a leadott fotók számát. Kiskorú 
gyermekek esetében a szülő vagy a gondozó telefonszámát vagy e-mail címét is. 
További információ a 4338-384 telefonszámon kérhető. 

A beérkezett pályaműveket a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. 

Díjazásként l O tárgyjutalom kerül kiosztásra, fődíj egy középkategóriás digitális fényképezőgép. 

A pályaművek a kobanya.hu önkormányzati honlapon a pályázat benyújtási határidejének lezárását 
követően megtekinthetők 

A fotópályázatra való jelentkezéssei a pályázó elfogadja a fent felsorolt feltételeket. 

Budapest, 2012. április 12. 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 



6. melléklet az előterjesztéshez 

Parlagfű-gyűjtési akció 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a parlagfű elleni védekezés érdekében 
parlagfű-gyűjtési akciót hirdet. 

Az akció időtartama: 2012. június 1-jétől2012. június 17-éig tart. 

Az akción minden kőbányai lakosra számítunk. 

A parlagfű leadásának a helyszíne: az akció ideje alatt az összegyűjtött és zárt tasakba elhelyezett 
legalább 100 darabos növénykötegeket a Kőkert Non-profit Kft. telephelyén (1107 Budapest, Basa 
utca l. szám) lehet leadni hétköznapokon 7-15 óra között. 
Hétköznap 15 óra után, illetve hétvégén a szintén tasakba csomagolt kötegeket a telephely bejáratához 
kihelyezett gyűjtőládába lehet bedobni. 
A gyűjtőládába elhelyezett tasakokba kérjük beletenni a parlagfüvet gyűjtő nevét, elérhetőségét, 

címét, telefonszámát, e-mail címét, a gyűjtés helyét és a területnek a gyűjtő által megbecsült 
fertőzöttségét. 

Minden 2 x l 00 darabos köteg után a résztvevő egy sorszámozott kupont kap. Munkaidő után leadott 
kötegek után postai úton juttatjuk el a kupont az akcióban résztvevő részére. Az akció lezárását 
követően a kuponok sorselására kerül sor, amelyen értékes ajándékok kerülnek kiosztásra. 
Főnyeremény egy kerékpár. 
A sorsolása Szent László Napok keretében kerül sor. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a parlagfüvet ajánlatos kesztyűben szedni az allergiás 
megbetegedések elkerülése érdekében, és javasoljuk, hogy akik érzékenyek a parlagfű pollenjére, saját 
egészségük érdekében ne vegyenek részt a gyűjtésben. 

Budapest, 2012. április 12. 
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