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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 38/2009. (III. 3.) sz. 
határozatában a Képviselő-testületnek a „Kőbánya 2009. évi parlagfű mentesítési 
program"-ját elfogadásra javasolja. 

Kőbánya közigazgatási határán belül a parlagfű mentesítési program kidolgozása és 
annak végrehajtása önkormányzati feladat. 

A program összeállításának alapja a hatósági feladatok - felhívások, kiértesítések 
megküldése a tulajdonosok felé, folyamatos ellenőrzési feladatok és 
kényszerkaszálás elrendelése jogszabályban előírtak szerint - valamint az 
önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanok gyommentesítési 
munkái. 

Kőbánya 2009. évi parlagfű mentesítési programja az előterjesztés mellékletét 
képezi. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Javaslat Kőbánya 2009. évi parlagfű mentesítési programjáét elfogadja. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bánhegyiné Binder Zsuzsa osztályvezető 
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Kőbánya 2009 évi parlagfű-mentesítési programja 

1) Hatósági munkák: 

1.1. Felhívás havonta a parlagfű-mentesítési kötelezettségre a Kőbányai Hírek 
című újságban, illetve a www.kobanya.hu honlapon. 
Határidő: 2009. április 30. -július 30. folyamatos 

1.2. A Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
plakátjainak kifüggesztése külterületen. 
Határidő: a kézhezvételt követően azonnal 

1.3. Emlékeztető felhívás az előző évi tapasztalatok alapján a kerületi cégeknek, 
ingatlan tulajdonosoknak. 
Határidő: 2009. május 30. 

1.4. A kerület előbejárása a parlagfű virágzása előtt, elhanyagolt telkek 
felmérése. 
Határidő: 2009. május 15. - 30. 

1.5. Az előbejárás alapján felszólítás az elhanyagolt területek tulajdonosainak. 
Határidő: 2009. június 30. 

1.6. A kerületi ingatlanok (önkormányzati, magán és cég) gyomtalanítási 
helyzetének rendszeres ellenőrzése. 
Határidő: 2009. július 1. - 2009. október 15. között folyamatos 

1.7. Az ellenőrzések alapján szükséges hatósági intézkedések meghozása -
közérdekű védekezést elrendelő határozatok 
Határidő: 2008. július 1. - 2008. 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: 2009. 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: 2009. 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 ingatlanok nyilvántartásának és a lakó 
ingatlanok közös képviselői listájának átadása az Építésügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály részére. 
Határidő: 2009. április 30. 

3.2. A társaság tulajdonában vagy kezelésében lévő ingatlanok, intézmények 
bejárása. 
Határidő: 2009. április 30. 

3.3. Bejárás alapján a parlagfű-mentesítési feladatok meghatározása és erről az 
Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály tájékoztatása. 
Határidő: 2009. május 15. 

3.3. Területek gyomtalanítása szükség szerint. 
Határidő: 2009. április 15.-től folyamatos 

Felelős: Kezelő Szervek 

3.4. A gyomtalanítás ellenőrzése. 
Határidő: 2009. június 1. - 2009. október 15. között folyamatos 

Felelős: Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 


