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Tárgy: Beszámoló a 2010. évi parlagfű 
mentesítési program végrehajtásról. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2010. november 29-i ülésén a beszámoló a 
2010. évi parlagfű mentesítési program végrehajtásról szóló előterjesztést a 18/2010. (XI. 29.) 
számú határozatában elfogadta és Képviselő-testületi elfogadásra alkalmasnak tartja. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő testülete a 2010. április 20-i 
ülésén 954/2010. (IV. 20.) sz. határozatában elfogadta a „Kőbánya 2010. évi parlagfű 
mentesítési program"-ját. 

Az elmúlt vegetációs időszakban a program keretén belül a Környezetvédelmi Osztály által 
végzett hatósági munkákról tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt 
beszámolóban. 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete „Beszámoló a 
2010. évi parlagfű mentesítési program végrehajtásáról" tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 
a tájékoztatást elfogadja. 

Határidő: 
Felelős: 
Előkészítésért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2010. december 

2009. december 30. 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 

Bánhegyiné Binder Zsuzsa 
osztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
Jegyző 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 

Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Környezetvédelmi Osztály 

Beszámoló a 2010. évi parlagfű-mentesítési 
program végrehajtásáról 

2008. szeptember elsejétől lépett hatályba az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv.(továbbiakban Éltv) valamint a parlagfű elleni 
közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 
védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 
221/2008. (VIII. 30.) kormány rendelet, melynek 1. § (1) bek. b) pontja értelmében 
belterületen a jegyző rendeli el a közérdekű védekezést helyszíni ellenőrzés és a 3. § 
(2) bek. szerint a helyrajzi szám alapján. 
A közérdekű védekezés elrendelése önmagában megalapozza a növényvédelmi bírság 
kiszabását. A növényvédelmi bírság kiszabására viszont a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) jogosult a megküldött közérdekű védekezést elrendelő 
határozat alapján. A befolyt bírság összeg is az MgSzH számlájára kerül befizetésre. 
A MgSzH csak a bimbós állapotú parlagfüves területen helyszínel hivatalosan közös 
bejárás keretében. 
A rendelet szerint a külterületen gyom-mentesítés ügyben is az MgSzH köteles eljárni. 

A 2010. évben a felkészülés a parlagfű elleni védekezés első lépéseként a Képviselő
testület 2010. április 20-i ülésén a program elfogadásával indult. 

Az intézkedési tervnek megfelelően egyeztetés történt a társ szervezetekkel április-
május hónapban: 

o A BFFH ügyosztályaival - Közlekedési Üo., Környezetgazdálkodási és 
Energetikai Üo., Vállalkozási és Vagyonkezelési Üo., Beruházási Üo. - és a 
képviseletükben megjelent Főkert Zrt-vel, BKV Zrt-vel és az FKF Zrt.-vel a 
főváros tulajdonában lévő közterületek, utak, parkok és ingatlanok gyom
mentesítési feladatairól, kaszálások gyakoriságáról. 

o A Polgármesteri Hivatalon belül egyeztetés történt a Közterület-felügyelettel, 
Kökért Kft.-vel, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel és a Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztállyal a területek felosztásáról, munkamegosztásról, 
valamint a felmerült problémák megbeszélése történt. A Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály elkészítette a helyrajzi számos nyilvántartást a 
kezelők megjelölésével és azt eljuttatta az érdekeltek részére. Több esetben 
nem történt meg a Földhivatali átvezetés, így a lista szerinti néhány helyrajzi 
szám további vizsgálása, egyeztetése, valamint összevetése a hivatalos 
helyszínrajzzal vált szükségessé osztályunk részéről. A Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt. a náluk nyilvántartott (önkormányzati és vegyes tulajdonú lakó ingatlanok) 
közös képviselők listáját eljuttatta a résztvevőknek. Tájékoztatást adtak az egyes 
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kezelésükben lévő területek gyom-mentesítési gyakoriságáról és annak 
módjáról. 

o A Máv Zrt.-vel az általuk végzendő feladatok és az ezzel kapcsolatos 
problémákat egyeztettük. A jó kapcsolat eredményeképpen kérésünkre a Máv 
Zrt. a vegetációs időszak folyamán a problémás területeket rövid időn belül 
lekaszálta a közmunkaprogram keretében. 

A székhellyel, telephellyel rendelkező nagyobb cégeknek és az intézményeknek (141 
db) figyelemfelhívó levelet küldtünk ki a gyom-mentesítésre április hónapban. 
Felhívásunkban a parlagfű kaszálás szankciómentes határidejére valamint a rendezett 
állapot folyamatos fenntartására tértünk ki. A lakossági felhívás a „kőbányai Hírekben", 
„Helyi Témában" 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, melyekről emlékeztetők 
készültek. 

A Közterület-felügyelet a Környezetvédelmi Osztályunk segítségére volt és egy-egy 
körzet ellenőrzését végezte, hogy a parlagfű bimbós állapotának kialakulása előtt a 
kaszálás megtörténjen, ennek során 128 db felszólító levél került postaládába. A 
Környezetvédelmi Osztály részéről további 36 db felszólító levél bedobására került sor. 
A jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében 69 esetben postai kézbesítés útján 
szólítottuk fel az ingatlan tulajdonosokat kötelezettségük végrehajtására. A 
visszaellenőrzéseket a Környezetvédelmi Osztály végezte, melynek során a mulasztók 
kötelezésére 8 esetben, és egy esetben eljárási bírság kiszabására került sor. 

A BKV Zrt. a sínek közötti vegyszeres gyomirtást és rézsű kaszálását elkésve július 
közepén végezte el. A Salgótarjáni utcai rézsű esetében a kötelezettségének a 
továbbiakban nem tettek eleget, így közérdekű védekezés elrendelése és annak 
végrehajtása vált indokolttá. 

A hatósági munkát nehezítette az elhagyott ingatlanok tulajdonosainak, megbízott 
kezelőjének felkutatása (pl. örökösödési per). Sok helyen idős, beteg emberek laknak 
akik a közterületet nem tudják, vagy nagy nehézség árán képesek rendben tartani -
ezért fontos lenne helyi szabályozási megoldás keresése, mely segítségével 
hatékonyabban tudnánk a közterületen eljárni. 

A Polgármesteri Hivatal a parlagfű vegetációs időszakában ingyenesen hívható telefont 
biztosított a gyomos területek bejelentésére. Az idei évben a bejelentések száma 
elenyésző volt (kb. 20 db), az önkormányzati honlapon keresztül mindössze (4 db), de 
a bejelentést követő ellenőrzésnél tapasztaltuk, hogy a gyomos területek nem 
parlagfűvel hanem más gyomnövénnyel voltak szennyezettek pl. feketeüröm, mely a 
törvény értelmében azonnali intézkedést (kényszerkaszálást) nem tesz lehetővé, de a 
szükséges lépéseket osztályunk ezekben az esetekben is megtette (felszólítás). 
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Ilyen esetekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) szerint vagyunk kötelesek - felszólítás, kötelezés, 
eljárási bírság kiszabása a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében - eljárni. 

A Fővárosi Kerületek Földhivatala a külterületi ingatlanok és a belterületi 
önkormányzati ingatlanok ellenőrizését végezte és ennek kapcsán az önkormányzat 
közigazgatási területén eljárás megindítására tudomásunk szerint nem került sor. 

Összegzés: 

Az idei vegetációs időszak munkáját megnehezítette a tavaszi-nyári időszak kiugróan 
magas csapadék mennyisége. A csapadékos időjárás megnövelte a kaszálások 
gyakoriságának szükségességét és a hatósági ellenőrzések számát, amely fokozott 
terhet rótt az ingatlan tulajdonosokra és a hatósági munkát végző Környezetvédelmi 
Osztályra. 
Javasoljuk a belterületi és a külterületi önkormányzati tulajdonok és közterületi munkák 
ellenőrzésének egyszerűsítésére és hatékonyságának növelése érdekében a feladatok 
és felelősök pontos meghatározását. 

Budapest, 2010. november 16. 

—,'' í 

Bánhegyiné Binder Zsuzsa 
osztályvezető 



Kőbánya 2010. évi parlagfű-mentesítési programja 

1) Hatósági munkák: 

1.1. Felhívás havonta a parlagfű-mentesítési kötelezettségre a Kőbányai Hírek, 
Helyi Téma című újságokban, illetve a www.kobanya.hu honlapon. 
Határidő: 2010. április 30. - július 30. folyamatos 

1.2. A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos programok egyeztető tárgyalásának 
összehívása és lebonyolítása a Főváros Ügyosztályaival, MÁV Zrt, BKV Zrt, 
és az FKF Zrt.és önkormányzatunk szervezeteinek képviselőivel. 
Határidő: 2010. április 30. 

1.3. Emlékeztető felhívás az előző évi tapasztalatok alapján a kerületi cégeknek, 
ingatlan tulajdonosoknak. 
Határidő: 2010. május 30. 

1.4. A kerület előbejárása a parlagfű virágzása előtt, elhanyagolt telkek 
felmérése. 
Határidő: 2010. május 15. - június 15. 

1.5. Az előbejárás alapján felszólítás az elhanyagolt területek tulajdonosainak. 
Határidő: 2010. június 30. 

1.6. A kerületi ingatlanok (önkormányzati, magán és cég) gyomtalanítási 
helyzetének rendszeres ellenőrzése. 
Határidő: 2010. július 1. - 2010. október 15. között folyamatos 

1.7. Az ellenőrzések alapján szükséges hatósági intézkedések meghozása -
közérdekű védekezést elrendelő határozatok 
Határidő: 2010. július 1.-2010. október 15. között folyamatos 

1.8. A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Parlagfű
mentesítési Koordinációs Bizottság munkájában való aktív részvétel, 
valamint kéthetenkénti adatszolgáltatás továbbítása a bizottság felé. 
Határidő: folyamatos 

1.9. Közterületi munkák folyamatos egyeztetése a program társrésztvevőivel 
kéthetente az Önkormányzat hivatalos helyiségében. 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

http://www.kobanya.hu


2) Önkormányzati tulajdonban lévő területek mentesítése 

2.1. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok nyilvántartásának átadása az 
Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály részére. 
Határidő: 2010. április 30. 

2.2. Az eladás alatt lévő ingatlanok birtokba adásáról tájékoztatás az Építésügyi 
és Környezetvédelmi Főosztály részére. 
Határidő: folyamatos 

Felelős: Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 

2.3. Zöldfelületek parlagfű-mentesítése (parkok, lakótelepi zöldfelületek, utak 
menti zöld sávok, stb.). 
Határidő: 2010. április 15.-től folyamatos 

Felelős: Kőkért Kft. 

3) Önkormányzat tulajdonában álló Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a 
Kőbánya-Gergely utcai Ingatlanfejlesztő Kft, kezelésében lévő 
ingatlanok: 

3.1. Önkormányzati tulajdonban lévő lakó ingatlanok közös képviselői listájának 
átadása az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály részére. 
Határidő: 2010. április 30. 

3.2. A társaság tulajdonában vagy kezelésében lévő ingatlanok, intézmények 
bejárása. 
Határidő: 2010. április 30. 

3.3. Bejárás alapján a parlagfű-mentesítési feladatok meghatározása és erről az 
Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály tájékoztatása. 
Határidő: 2010. május 15. 

3.3. Területek gyomtalanítása szükség szerint. 
Határidő: 2010. április 15.-től folyamatos 

Felelős: Kezelő Szervek 

3.4. A gyomtalanítás ellenőrzése. 
Határidő: 2010. június 1.-2010. október 15. között folyamatos 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 



A napirend 58./tárgya: Javaslat Kőbánya 2010. évi parlagfű mentesítési 
programjára 
Előterjesztő: Verbai Lajos polgármester 

954/2010. (IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(22 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya 
2010. évi parlagfű mentesítési programját jóváhagyja. 


