
Hajdúsámson Város Önkormányzata 

 
 

Tisztelt Hajdúsámsoni Lakosok! 
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete annak érdekében, hogy városunk élhető, tiszta, 
egészséges legyen a lakosság számára is állapít meg helyi rendeleteiben szabályokat, kötelezettségeket. 
 
I. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi törvény 17. § (4) bekezdése értelmében  

• A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Figyelem!!! Módosításra került 
a fent említett törvényi rendelkezés, már nem tartalmaz konkrét időpontot (korábban június 30. napjáig 
kellett megakadályozni) a parlagfű virágbimbó kialakulásának megakadályozására, tehát a földhasználó 
részére egy folyamatos kötelezettséget ír elő a vegetációs időszak végéig, vagyis folyamatosan köteles 
gondoskodni a parlagfű virágbimbó kialakulásának megakadályozásáról! 
 
II. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parlagfű, valamint más allergén 
gyomnövények irtásáról és visszaszorításáról szóló 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete értelmében 

• Az ingatlan előtti utcafront (közterület) gondozását az ingatlan tulajdonosa végzi (az utcafront 
telekhatártól az ingtlan teljes szélességében, egészen az útburkolat kezdetéig tart, vagy annak hiányában az 
úttest széléig tart, beleértve az ott húzódó árkot is, sarokteleknél a telek oldalánál húzódó szakaszt is jelenti). 

• A területen található parlagfű, valamint más allergén gyomnövény irtását a lehetséges eszközök 
(mechanikus – gyomlálás – kaszálás – vegyszeres gyomirtás) felhasználásával kell elvégezni. 
 
A helyi rendelet és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény rendelkezései 
alapján, tehát a törvény erejénél fogva kötelesek, mind a belterületi, mind a külterületi földhasználók a parlagfű és 
egyéb allergén gyomnövények irtására. 
 
A Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának szakvéleménye szerint a 2019. évre 
javasolt kaszálási időpontok a következők: 
1. kaszálás: június 3-7. 
2. kaszálás: július 1-5. 
3. kaszálás: július 29- augusztus 02. 
4. kaszálás: augusztus 26-30. 
5. kaszálás: szeptember 16-20. 
 
A kaszálás optimális időpontjának, a megfelelő vágási magasságnak, gyakoriságnak a meghatározása nagyon 
fontos. A helytelen időben és módon elvégzett művelet fokozott oldalhajtás képződést indukál, ami nagyobb 
biomassza produkciót és magasabb pollenszámot eredményez, mintha nem került volna kaszálásra. A kaszálás 
során nem szabad túl alacsonyan, a talajt mintegy felszántva kaszálni, mert az további parlagfű magvak 
csírázását eredményezheti és az eredeti növénytakaró parlagfű elnyomó hatását is csökkenti. 
 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az elhanyagolt, parlagfűvel szennyezett ingatlanok ellenőrzését folyamatosan 
végezzük. 
 
Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy e kötelezettségüknek önkéntesen tegyenek eleget. Ellenkező esetben 
közérdekű védekezés elrendelésére kerül sor, melynek költsége az ingatlan tulajdonosát terheli, valamint 
növényvédelmi bírságot is fizetnie kell! A növényvédelmi hatóság által kiszabható növényvédelmi bírság 
15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet. 
 
II. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 
22/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet alapján a tulajdonos köteles gondoskodni 

• az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv 
is van az úttestig terjedő teljes terület, a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá a 
tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló területek 
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolításáról, 

• kapubejárók szilárdjellegű burkolattal való ellátásáról és azok tisztántartásáról, 

• a lakossági hulladékgyűjtők helyének és környezetének tisztántartásáról, a hulladékgyűjtő edény kijelölt 
helyen történő tárolásáról, 

• az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának 
megakadályozásáról, 

• az ingatlanon keletkező csapadékvíz, hólé saját területen való elvezetéséről, elhelyezéséről, illetve 
kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetésről, 

• a gyalogosjárdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, az épület előtt lévő fák lehullott lombjának 
takarításáról. illetve az épület tetőcsatornájának tisztántartásáról; 
 
Kérjük tisztelt lakosainkat, hogy a felsorolt kötelezettségeiknek folyamatosan szíveskedjenek eleget 
tenni. 
 
 
Hajdúsámson, 2019. május 14. 
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