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Előterjeszt és 

1~ G . számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
a 2014. évi özönnövény-mentesítési feladatokkal kapcsolatos tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is elengedhetetlen gondot fordítani az emberi 
egészségre veszélyes gyomok és özönnövények elleni védekezésre, különös tekintettel ezek 
közegészségügyi szempontból legveszélyesebb elemére a parlagfűre, amely gyomnövény 
virágzásának megakadályozását jogszabályok is előírják. 

A jogszabályokban előírt feladatainkat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. §(4) bekezdése tartalmazza: 

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

A vegetációs időszak alatt a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája rendszeresen ellenőrzi a 
kerület parkjainak, a járdák melletti zöldsávoknak és az egyéb zöldfelületeknek az 
özönnövény-szennyezettségét, gyomosságát és a jogszabályokban meghatározott védekezési 
határidő - adott év június 30. - előtti időszakban felszólító levélben hívja fel a figyelmet a 
jogkövető magatartásra. Ennek eredménytelensége esetén az Éltv. 50. § (4) bekezdése az 
alábbiak szerint rendelkezik: 

"50.§[ ... } 
(4) Az (l) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű védekezést kell 
elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a 
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető. " 

A vegetációs időszak alatt a kerületünk gyommentesítése érdekében szoros együttműködés 
valósul meg a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája, a KÓKERT Nonprofit Kft., a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., valamint a kerületben jelentős telektulajdonnal rendelkező 
MÁV Zrt. és BKV Zrt. között. 

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a 
közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 
szóló 22112008. (VIII. 30.) Korm. rendelet l. §(l) bekezdés b) pontja értelmében a parlagfű 
elleni védekezés elmulasztása esetén belterületen a települési (fővárosban a kerületi) 
önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 



tekintetében a fővárosi főjegyző rendeli el a közérdekű védekezést. 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 feladatok ütemezéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés l. melléklete tartalmazza. 

ll. liatásvizsgálat 

Az özönnövények elleni védekezés közérdekű feladat, ezen belül a parlagfűpollen-mentesítési 
feladatok elvégzését jogszabályok határozzák meg. A védekezési kötelezettséget 
elmulasztókkal szembeni hatékony fellépést szolgálja a társszervekkel való szoros 
együttműködés és folyamatos egyeztetés. A feladatok végrehajtásának elmaradása Kőbánya 
lakosainak közérzetét, egészségi állapotát károsan befolyásolná, és a kerület zöldfelületeinek 
rendezetlenségéhez vezetne. 

Budapest, 2014. március" J o: 



J. melléklet az előterjesztéshez 

2014. éviözönnövény-és parlagfűpollen-mentesítési hatósági feladatok 

l. Előkészítő munkák 

1.1. Felhívás az özönnövényekkel szembeni védekezésre, különösen a jogszabályban előírt 
parlagfű-mentesítési kötelezettségre a Kőbányai Hírek, Helyi Téma című újságok májusi
júniusi számában, illetve a www.kobanya.hu honlapon a parlagfű és más özönnövények 
vegetációs időszakában. 
Határidő: 2014. április 30. 

1.2. A mentesítéssel kapcsolatos hatósági feladatok egyeztető tárgyalásának összehívása és 
lebonyolítása a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési 
Főosztályával, a BKK Zrt., a MÁV Zrt., a BKV Zrt., az FKF Zrt. és Önkormányzatunk 
szervezeteinek képviselőivel. 
Határidő: 2014. április 30. 

1.3. Emlékeztető írásbeli felhívás az előző évi tapasztalatok alapján a kerületi cégeknek, 
ingatlantulajdonosoknak. 
Határidő: 2014. május 30. 

1.4. A kerület bejárása az özönnövények virágzása előtt, az elhanyagolt telkek felmérése a 
Közterület-felügyeleti Csoporttal és aKÓKERT Non-profit Kft. képviselőjével. 
Határidő: 2014. április 15.-2014. június 30. 

1.5. A bejárás alapján felszólítás az elhanyagolt területek tulajdonosainak. 
Határidő: 2014. június 30. 

Felelős: Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoport 

2. Önkormányzati tulajdonban lévő közterületek mentesítése 

2.1. Zöldfelületek özönnövény- és parlagfű-mentesítése (parkok, lakételepi zöldfelületek, 
utak menti zöld sávok, egyéb közterületek) 
Határidő: 2014. április 15-étől folyamatos a vegetáció végéig 

Felelős: KÖKERT Non-profit Kft. 

3. Önkormányzat tulajdonában álló telek- és lakóingatlanok mentesítése 

3.1. Önkormányzati tulajdonban lévő nem közterületi ingatlanok nyilvántartásának átadása 
a Hatósági Iroda részére. 
Határidő: 2014. április 30. 

3.2. Önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok közös képviselői listájának átadása a 
Hatósági Iroda részére. 
Határidő: 2014. április 30. 

3.3. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő ingatlanok, intézmények bejárása. 
Határidő: 2014. május 30. 



3.4. Bejárás alapján a parlagfű-mentesítési feladatok meghatározása és erről a Hatósági Iroda 
tájékoztatása. 
Határidő: 2014. május 30. 

3.5. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő telek- és lakóingatlanok 
gyomtalanítása. 
Határidő: 2014. 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: 2014. június l.- 2014. október 15. között folyamatos 

4.2. Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoport tájékoztatása a felszólítás 
végrehajtását elmulasztó ingatlanokról. 

Határidő: 2014. június l.- 2014. október 15. között folyamatos 

Felelős: Közterület-felügyeleti Csoport 

5. Hatósági munka 

5.1. A kerületi ingatlanok (önkormányzati és magántulajdonában álló) gyomtalanítási és 
özönnövény-mentesítési állapotának rendszeres ellenőrzése. 
Határidő: 2014. július l.- 2014. október 15. között folyamatos 

5.2 Az ellenőrzésekalapján a szükséges hatósági intézkedések megtétele (kötelező határozat, 
közérdekű védekezést elrendelő határozat) 
Határidő: 2014. július l.- 2014. október 15. között folyamatos 

5.3. A közérdekű védekezést elrendelő határozatok megküldése a Pest-megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának 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 


