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I. Tartalmi összefoglaló 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2012. április 12-én megtartott ülésén a 
23/2012. (IV. 12.) KKB határozatával elfogadta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi Parlagfű-mentesítési Programját a parlagfű elterjedése és 
egészségkárosító hatása elleni hatékony védekezés érdekében. 

A program egyrészt a hatósági feladatokat tartalmazza, amelyek alapját az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) jelenti. Az 
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: 

"17. § (4) A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani. " 

Az előkészítés során a parlagfű elleni védekezés összehangolt végrehajtása érdekében 2012. 
május 26-án egyeztető tárgyalás megtartására került sor, amelyen a Fővárosi Önkormányzat, a 
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., a Főkert Zrt., a MÁV Zrt., a BKV Zrt., a Kőkert Non
profit 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. Az egyeztetést követően a Kőkert Non-profit Kft. megkezdte a kerület 
közterületeinek a kaszálását. 

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 167 tájékoztató levél kiküldésére került sor. 

2012. 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 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. 

2012. július l-jétől a Közterület-felügyelet és az Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági 
Csoport munkatársai folyamatosan ellenőrizték a közterületek, ingatlanok gyomosságát, és 
szükség esetén a helyszínen szóban felhívták a figyelmet a kaszálás elvégzésére. 

Ha a szóbeli felhívás nem vezetett eredményre, akkor az Építés-, Környezet- és 
Közlekedéshatósági Csoport munkatársa írásban, postai úton megküldött felhívásban 
szólította fel a tulajdonosokat. A vegetációs időszakban erre hatvannégy esetben került sor. 
Az írásbeli felszólításra az ingatlantulajdonosok nagy hányada gyommentesítési, kaszálási 
kötelezettségének eleget tett. Gyommentesítésre kötelező hatósági határozat kiadására két 
esetben került sor, mivel az írásbeli felszólításra sem történt meg a védekezés. Mindezeken túl 
a Hatósági Iroda folyamatosan megtette a szükséges intézkedést a postai, illetve elektronikus 
úton beérkezett parlagfű bejelentésekkel kapcsolatban is. 

Augusztus hónapban két ingatlan, míg szeptember hónapban egy ingatlan esetében közérdekű 
védekezés elrendelésére is sor került a 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 folytatott jogkövető magatartást. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évben 
megalkotta a lakosság nyugalmának biztosításáról, valamint a tiltott, közösségellenes 
magatartásokról szóló 26/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Önk. R.), 
amely 2012. augusztus l-jén lépett hatályba. Az Önk. R. 9. §(l) bekezdése szerint: 

,,Aki 
a) nem gondoskodik az ingat/ana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a 
járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítet/en terület gondozásáról, tisztán tartásáról, 
gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről és síkosság-mentesítéséről, a hó 
eltakarításáról, 
b) az ingat/anán lévő felépítmény homlokzatát vagy az ingat/ana kerítését nem tartja tisztán, 
nem gondoskodik az építménye falának, illetve az ingat/ana kerítésének a tövéből kinövő 
gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről, 
c) nem gondoskodik a telekingatlan tisztán tartásáról és gyomnövényektől, illetve gyomfáktól 
történő mentesítéséről, az ingatlanon lévő hulladék elszállításáról, 
d) nem gondoskodik a telekingatlanról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő 
nyeséséről, tiltott, közösségellenes magatartást követ el, és ötvenezer forinttól százötvenezer 
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. " 



Az Önk. R. lehető vé tette a Közterül et-felügyelet részére tiltott, közösségellenes magatartás 
miatt ötvenezer forint helyszíni bírság kiszabását is. Az Önk. R. alapján 138 esetben indult 
közigazgatási eljárás. Az ügyfelek az eljárás megindításáról kapott értesítés alapján nagy 
számban a gyommentesítést elvégezték. 

A pollenallergia évek óta egyre súlyosbodó népegészségügyi problémát jelent. A Parlagfű
mentesítési Program alapján világossá vált, hogy szükséges a program folytatása, mert a 
védekezés, a mentesítés feladatai csak széles szakmai és társadalmi együttműködéssel, 

összehangoltan tudnak megvalósulni. Ennek érdekében a 2012. évi Parlagfű-mentesítési 
Program a hatósági feladatokon felül első ízben, új elemként a gyermek és felnőtt lakosság 
felé pályázatok - rajz-, fotó- és filmpályázat - kiírásával is fel kívánta hívni a figyelmet a 
parlagfű elleni védekezés fontosságára. A program célja, hogy az allergiás betegek 
életminősége javuljon a kerületben, valamint az allergén gyomokkal fertőzött területek 
kiterjedése csökkenjen, megszűnjön, továbbá a lakosság és a kerületünkben székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező cégek rávezetése a jogkövető magatartásra. 

2012. április 12-én kiírásra került a kőbányai óvodák és általános iskolák között a 
rajzpályázat, a kőbányai iskolák és a kőbányai lakosok körében a fotópályázat, valamint a 
kőbányai általános iskolák felsőtagozatos tanulói és középiskolások körében a filmpályázat, 
amelyeknek abeérkezési határideje 2012. május 7. napja volt. 

Mindhárom pályázat témája a parlagfű volt, annak hatásai és az ellene történő védekezés. A 
beérkezett pályaműveket a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bírálta el, és a 
32/2012. (V. 14.) KKB határozat alapján a Kertészeti Konferencia keretében 2012. június l
jén került sor a díjátadásra az alábbi pályázók részére: 

a rajzpályázaton ajándékcsomag mellett Kőbánya könyvet és virágkompozíciót kapott 
a Kőbányai Aprók Háza Óvoda, a Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza 
Óvoda, valamint a Szent László Általános Iskola 4. z osztálya, 
a filmpályázaton födíjat (fényképezőgép mellett Kőbánya könyvet és 
virágkompozíciót) kapott a Harmat Általános Iskola Média Klub, 
a fotópályázaton megosztott födíjat (fényképezőgép mellett Kőbánya könyvet és 
virágkompozíciót) kapott Koch Alexandra és Halma Ágnes. 

A rendezvény ideje alatt a fotó- és rajzpályaművek a kiállítás keretében megtekinthetőek 
voltak, valamint a filmpályázatra beérkezett pályamű levetítése is megtörtént A Kertészeti 
Konferencia keretében a nagyszámú résztvevő a Budapest Főváros Kormányhivatala ÁNTSZ 
Budapest X., XVII. és XVIII. kerületi Népegészségügyi Intézet szakemberének előadását is 
meghallgathatta a parlagfű hatásairóL 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 2012. évi Parlagfű-mentesítési Program 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2012. október,~~ " 

ól ellenjegyzem: 


