Gáborján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2002. (III. 28.) KT számú rendelete
A parlagfű irtásról
Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Tv. 16. § /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1.§.
A rendelet célja a parlagfű okozta allergiás betegségek csökkentése érdekében Gáborján
Község közigazgatási területén megjelenő parlagfű irtás.
A rendelet hatálya
2.§.
A rendelet hatálya Gáborján Község közigazgatási területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel
tartózkodó, tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
A parlagfű-irtás szabályai
3.§.
/1/ Gáborján község területén a 2. §-ba foglaltak a tulajdonukban (kezelésükben,
használatukban, a bérlők a bérleményükben) lévő területet kötelesek parlagfű-mentesen
tartani. A közterületeken (utak, árokpartok) – annak tengely közepéig – a közterülettel
érintkező ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, bérlője) köteles a parlagfű irtására.
/2/ A parlagfű irtásáról – virágzás előtt – az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni.
/3/ A területen található parlagfű irtását a lehetséges eszközök (mechanikus, engedélyezett
vegyszer készítmények, peszticidek) felhasználásával kell elvégezni.
/4/ A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a megyei Növény Egészségügyi és
Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó.
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4.§.
A parlagfű felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyével, irtásával, továbbá a parlagfű
okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók lakosság körében
történő tudatosításáról az önkormányzat (plakátok, szórólapok, hirdetmény által)
gondoskodik.
Szabálysértési rendelkezések
5.§.
(Hatályon kívül helyezte Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.
(VI.19) önkormányzati rendelete az egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről)
/1/ Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a parlagfű
irtási kötelezettségeinek nem tesz eleget.
/2/ Az /1/ bekezdésben foglalt szabálysértés esetén a Hivatal erre feljogosított dolgozója
helyszíni bírságot szabhat ki.
Záró rendelkezés
6.§.
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Gáborján, 2002. március 19.
Majosi Gyula
polgármester

Illés Tóth József
körjegyző

Záradék
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény III. §.-ával összhangban az
Európai Közösségeknek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Gáborján, 2004. április 30.

Majosi Gyula
polgármester

Illés Tóth József
címzetes főjegyző
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