Tájékoztatás a parlagfű elleni védekezés munkálatairól
Előterjesztés

Egyek Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén a Földmérési és Távérzékelési
Intézet által közzétett parlagfű veszélyeztetettségi térkép felmérése alapján 2017 március szeptember hónapjában Egyek település parlagfű fertőzöttségi szintje az ALIG fertőzött
veszélyeztetettségi kategóriába tartozott, ami azt jelenti, hogy a fertőzöttség a 0-1 ezreléket éri
el. Ez javuló tendenciát mutat az, hiszen ez az érték a tavalyi évben is a határérték alatt maradt.
I. fokú hatóságként Egyek Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője ellenőrzi a belterületi
ingatlanok parlagfű elleni védekezését. Belterületi ingatlanokon 2017. évben
kényszerkaszálást jegyzői hatáskörben nem kellett elrendelni köszönhetően a közmunka
programnak, melynek keretében rendben tartották a belterületen lévő közterületeket és több
alkalommal kaszálták az elhagyott ingatlanokat.
A külterületi önkormányzati tulajdonú ingatlanok parlagfű elleni védekezésének ellenőrzése a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának hatáskörébe
tartozik. 2017. évben a külterületi önkormányzati ingatlanok parlagfű elleni védekezésének
ellenőrzése során nem rendeltek el közérdekű védekezést valamint nem szabtak ki bírságot.
A külterületi nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok parlagfű elleni védekezésének
ellenőrzését szintén a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága végzi.
2017. évben az elvégzett helyszíni ellenőrzések során nem került sor jegyzőkönyv felvételére
egyeki külterületi ingatlanon. A parlagfű fertőzöttség mértéke az enyhe szintet sem érte el, így
bírság kiszabására sem került sor.
A kultúrnövénnyel fedett területeken a közérdekű védekezés elrendelése szigorú feltételekhez
kötött. Ahol a kultúrnövény megfelelő állapotban van, ott bírságot vet ki a hatóság és a
kötelező védekezés elrendelése nem lehetséges. Az elrendelt közérdekű védekezések területe,
az adott település, ingatlan nyilvántartás szerinti szántó, kert, szőlő és gyümölcsös területeihez
viszonyítva kerül kijelölésre.
Az ellenőrzéssel érintett földterületek használója az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLLVI. Törvény 17. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján:
„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 élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLLVI. Törvény 50. §. (1)
bekezdésében foglaltak alapján:

„Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a földhasználó védekezési
kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz határidőre eleget. A
közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el."
Önkormányzatunk 2017. évben is intenzív megelőző védekezést (gyommentesítést) hajtót
végre a közigazgatási területén a parlagfű lehetséges elterjedésének megakadályozása
érdekében.
A védekezést a közmunka program keretein belül, célirányosan, költséghatékonyan, a
legkisebb környezeti károsodással járó módon hajtja végre az önkormányzat az Egyeki
Szöghatár Nonprofit Kft. irányításával az önkormányzati bel- és külterületi ingatlanokon.
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