NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
8/1997. (IX.22.) ÖR RENDELETE
A PARLAGFŰ VISSZASZORÍTÁSÁRÓL
(Egységes szerkezetben a módosítására megalkotott 4/2000. (III.1.) rendelettel, valamint
3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelettel.)
A helyi önkormányzatok szóló 1990.évi CXV. törvény 16. §– ában kapott felhatalmazás
alapján Nagydorog Nagyközség Önkormányzata a parlagfű visszaszorításáról az alábbi
önkormányzati rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§.
A rendelet célja a parlagfű által okozott allergiás betegségek csökkentése.
A rendelet hatálya
2.§.
(1)

A rendelet hatálya Nagydororog Nagyközség Közigazgatási területére terjed ki.

(2)
A rendelet hatálya a jogi és magánszemélyekre, valamint a jogi személyiséggel nem
rendelkező más szervezetekre egyaránt kiterjed.
A parlagfű visszaszorítás szabályai
3.§.
(1)
Nagydorog Nagyközség közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, valamint a
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek a tulajdonukban (kezelésükben,
használatukban), a bérlők a bérleményükben lévő területeket és az e területekkel határos
dűlőutakat azok középvonaláig köteles a virágzó parlagfűtől mentesen tartani.
(2)
A parlagfű irtásáról – virágzás előtt – az időjárástól függő gyakorisággal kell
gondoskodni.
(3)
A területen található parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus,
vegyszeres) illetve engedélyezett készítmények (peszticidek) felhasználásával kell elvégezni.
(4)
A parlagfű vegyszeres gyomírtása tekintetében a megyei Növény-egészségügyi és
Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó.
4.§.
(1)
A parlagfű felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, irtásárak, továbbá a
parlagfű okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalóknak a lakosság
körében történt tudósításáról az önkormányzat szórólapok, valamint a tömegkommunikációs
eszközök révén gondoskodik.

(2)

A szórólap mintáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Szabálysértési rendelkezések1
5.§.2
Hatályon kívül.
6.§.

E rendelet parlagfű visszaszorításával kapcsolatos rendelkezéseinek betartását Nagydorog
jegyzője,- mint a hatáskör gyakorlója – köteles ellenőriztetni és az előírások megszegése
esetén a szükséges intézkedéseket megtenni.
7.§.
Az Önkormányzati rendelet az 1997. év szeptember hó 22. napján lép hatályba
Pinczési László sk.
polgármester

Dr. Tóth Lajos sk.
jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteléül.
Nagydorog, 2012. február 17.
dr. Sátor Vera
jegyző
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Módosította:4/2000. (III.1.) rendelet. Hatályos: 2000. március 1-től.
Hatályon kívül helyezte: 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2012. május 1-

