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TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Kehidakustányi Lakosok és Ingatlantulajdonosok!
Közös érdekünk, hogy
-

-

községünk - a turisztikai és idegenforgalmi vonatkozásokra is tekintettel - a helyben lakók
és az idelátogatók számára is színvonalas megjelenésű és élhető település maradjon, a
megfelelő településképet kialakítsuk és megtartsuk,
valamint
községünkben a parlagfű- és gyommentesítési feladatok a megfelelő időben és
rendszerességgel, maradéktalanul teljesüljenek.

A településképi szabályokat Kehidakustány Község Képviselőtestületének 11/2019. (X.9.)
önkormányzati rendelete tartalmazza.
Az ingatlan tulajdonosa (használója) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvényben, valamint Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014. (VIII.14.) önkormányzati rendeletében előírt parlagfű- és gyommentesítési
kötelezettségnek köteles eleget tenni.
A vonatkozó jogszabályok alapján:
•

•
•
•
•

Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana tisztán tartásáról, rendszeres
takarításáról, rovar-, rágcsáló- és gyommentesítéséről legalább olyan mértékben, hogy az
ingatlan állapota az utcaképet ne rontsa és a szomszédos ingatlanokra nézve kedvezőtlen
hatást ne gyakoroljon.
A termelők és a földtulajdonosok egész évben kötelesek védekezni földterületükön a
károsító gyomnövények ellen, ez nemcsak a parlagfűre, hanem az egyéb károsító
gyomnövényekre is vonatkozik.
A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.
Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó védekezési kötelezettségének az
arra irányuló felhívás ellenére, határidőre sem tesz eleget.
A parlagfű- és gyommentesítési kötelezettség elmulasztása esetén növényvédelmi bírság
kiszabásának van helye, melynek összege az eset körülményei alapján 15.000,- Ft-tól
150.000.000,- Ft-ig terjedhet.

A településképi elvárások, valamint parlagfű- és gyommentesítési kötelezettségek teljesítését az
önkormányzat polgármestere és jegyzője elsőként 2021. június hónapjában, majd ezt követően
megismételt települési szemléken fogja ellenőrizni, a kötelezettség teljesítésének elmulasztása
esetén a hatósági kötelezésre, a közérdekű védekezés elrendelésére, illetve a növényvédelmi
bírság kiszabására irányuló eljárást megindítja.
Kehidakustány, 2021. május 5.
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