FELHÍVÁS
AZ ALLERGIÁT OKOZÓ GYOMNÖVÉNYEK ELTERJEDÉSÉNEK
VISSZASZORÍTÁSÁRÓL ÉS A MAGÁNTERÜLETEK KARBANTARTÁSÁRÓL
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017. (VII.28.) számú önkormányzati
rendeletében rendelkezik a település területén lévő ingatlanok parlagfű és más allergén gyomnövények
irtásáról, magánterületek karbantartásáról:
1.§ A rendelet célja Medgyesbodzás község közigazgatási területén az allergén betegségek
csökkentése, valamint a magántulajdonban lévő ingatlanok gyommentesítésének elősegítése.
2.§ (1) A rendelet területi hatálya Medgyesbodzás község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetre, aki Medgyesbodzás község közigazgatási területén ingatlantulajdonnal
rendelkezik, illetve bármilyen jogcímen az érintett ingatlan használatára jogosult (továbbiakban
együttesen: ingatlanhasználó).
3. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű és más allergén gyomnövény
(továbbiakban együttesen: allergén gyom) virágzás előtti kiirtásáról gondoskodni, valamint a virágzó
allergén gyomtól az ingatlant mentesíteni.
(2) Az allergén gyom irtásáról az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettséget kizárólag mechanikus módszerrel – gépi vagy kézi
kaszálással, gyomlálással, fűnyírással, – legeltetéssel, valamint engedélyezett vegyszer készítmények
felhasználásával lehet elvégezni.
4. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a 3.§-ban foglaltakon túlmenően a tulajdonában lévő bel-,
illetve külterületi ingatlant karbantartani, az egyéb, nem allergén gyomnak minősülő gyomnövénytől,
gaztól mentesíteni, valamint rendszeresen, az időjárástól függő gyakorisággal kaszálni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontja, amikor a gyom
talajszinttől mért magassága a 70 cm-t eléri.
(3) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlan telekhatára és az ingatlan előtt húzódó közút közötti
járda, illetve zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozására, a gyomirtásra, a fű szükség
szerinti nyírására, valamint a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesésére a gyalogos
forgalom zavartalan biztosítása, valamint az útkereszteződések beláthatósága érdekében
7. § (1) Aki a rendelet 3-4.§-okban foglaltakkal szemben ellentétes magatartást tanúsít, vele szemben
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló
önkormányzati rendeletben foglalt jogkövetkezmények alkalmazhatók.
(2) Aki a 3. § (2) bekezdésében foglalt allergén gyomirtási kötelezettségének a felszólítást követő 5.
napig nem tesz eleget, ismételt közigazgatási bírság kiszabása mellett a jegyző a kötelezett költségére
kényszerkaszálást rendel el.
(3) Aki a 4. §-ban foglalt kötelezettségének a felszólítást követő 10. napig nem tesz eleget, ismételt
közigazgatási bírság kiszabása mellett a jegyző a kötelezett költségére kényszerkaszálást rendel el.
8. § (1)A kényszerkaszálást Medgyesbodzás Község Önkormányzata végzi el.

Az előzőekben leírtakra tekintettel, a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében a
védekezési kötelezettséggel érintettek folyamatosan figyeljék környezetüket,valamint
maradéktalanul tegyenek eleget a helyi rendeletben előírtaknak.
Medgyesbodzás, 2018. április 25.
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