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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság 

Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály Szociális Szövetkezeti Koordinációs 

Osztály vezetője 2019. május 15-én kelt megkeresésében az alábbi tájékoztatást adta:  

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) 

bekezdése szerint: „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.” 

 

Fenti védekezési kötelezettség elmaradása esetén növényvédelmi bírságot kell kiszabni, illetve 

közérdekű védekezést kell elrendelni, melynek költségei a mulasztást elkövetőt terhelik. Az 

Éltv. 59. § (3) bekezdése alapján a növényvédelmi bírság és az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság 

legmagasabb összege százötvenmillió forint, legkisebb összege tizenötezer forint.  

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 

védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól a 221/2008. 

(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezik. A Kormányrendelet értelmében a közérdekű védekezés 

elrendelésére jogosult hatóság megbízhat gazdálkodó szervezetet a közérdekű védekezés 

elvégzésével. 

 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja alapján a 

szociális szövetkezet is gazdálkodó szervezetnek minősül, ezért nincs jogszabályi akadálya 

annak, hogy a települési önkormányzat a szociális szövetkezet bízza meg a közérdekű 

védekezés feladataival. 

 

Önkormányzat esetében a Képviselő-testület határozza meg, hogy gazdálkodó szervezet 

végezheti el a munkálatokat, majd ennek alapján hatalmazza fel a polgármestert a vállalkozási 

szerződés megkötésére, tárgyév május 31. napjáig. 

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a parlagfű elleni közérdekű védekezés 

feladataival bízza meg a Polgári CSEMETE Szolgáltató és Kereskedelmi Szociális 

Szövetkezetet és hatalmazza fel a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.   

 

Polgár, 2019. május 15. 

 

     Tisztelettel: 

         Tóth József 

         polgármester 



 

Határozati javaslat 

……/2019. (V. 30.) sz. határozat 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat parlagfű 

elleni közérdekű védekezésre, gazdálkodó szervezet kijelölésére” vonatkozó javaslatot 

és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./  A Képviselő-testület a parlagfű elleni közérdekű védekezés feladataival a 

Polgári CSEMETE Szolgáltató és Kereskedelmi Szociális Szövetkezetet bízza 

meg.  

 

2./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a vállalkozási szerződés 

megkötésére.  

  

 Felelős: Tóth József polgármester 

 Határidő: 2019. május 31. 

     
 


