Tájékoztató parlagfű vagy allergén gyommentesítéssel kapcsolatos
ügyek intézéséről
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4)
bekezdése kimondja: „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.”. A június 30-ai időpont a törvény
értelmében a legvégső időpont, ameddig meg kell akadályozni a parlagfű virágbimbója
kialakulását.
A jegyző június 30-át követően, a parlagfű virágbimbó kialakulásától függetlenül köteles
hatósági eljárást kezdeni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a
parlagfű elleni védekezést. A hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása,
bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben
elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása.
A helyszíni ellenőrzésről az ügyfelet nem kell értesíteni. A helyszínen felvett jegyzőkönyv
alapján a jegyző minden esetben elrendeli a közérdekű védekezést és ez a jegyzőkönyv
szolgál alapjául a növényvédelmi bírság kiszabásához.
A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke
belterületen igen magas, 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed!!
Az azonnali védekezés elrendeléséhez a hatósági ellenőrzés keretében végzett helyszíni
ellenőrzés és az annak eredményét rögzítő közhiteles jegyzőkönyv szükséges.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon túl- vele
szemben elrendelt közérdekű védekezéssel — elrendeléssel és végrehajtással —
kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak
minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság
kiszabására kerül sor, az Élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának
módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján.
Tekintettel arra, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és
eredményt csak összefogással illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem,
tegyenek eleget a fenti jogszabályi kötelezettségüknek, ugyanakkor szükséges
figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki
lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban mindvégig
meg kell őrizni.
Ezúton tájékoztatjuk Szabolcsveresmart község lakosságát, hogy a türelmi idő lejártával, azaz
június 30. napjától kezdődően a község közigazgatási területén is megkezdődik a parlagfű
elleni védekezési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése.
Parlagfűvel/ allergén gyommal szennyezett ingatlan bejelenthető az erre rendszeresített
formanyomtatványon.
Szabolcsveresmart, 2021. június 07.
Dr. Kósáné dr. Fuder Laura
jegyző

Bejelentés
parlagfűvel vagy allergén gyommal
szennyezett területről

Bejelentő neve:

…………………………………………………………....

Bejelentő címe:

……………………………………………………………

Bejelentő telefonos elérhetősége:

……………………………………………………………

Bejelentő e-mail címe*:

……………………………………………………………

(*nem kötelező megadni)

Parlagfűvel/ allergén gyommal szennyezett ingatlan címe:
…………………………………………………………………………………………………
(A fertőzöttség típusa aláhúzandó)

Helyrajzi száma:

………………………………………………………………….

Ingatlan jellege: közterület/magánterület
(A megfelelő rész aláhúzandó)

Az ingatannal kapcsolatos egyéb észrevétel (állapota, tulajdonos/használó megnevezése):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Szabolcsveresmart, ……………………

……………………………………..
bejelentő aláírása

