
KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 
az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról  

és a magánterületek karbantartásáról 
 

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. és 11. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó 
egyes sajátos szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja  
1.§ A rendelet célja Kazincbarcika város közigazgatási területén az allergén betegségek 
csökkentése, valamint a magántulajdonban lévő ingatlanok gyommentesítésének 
elősegítése.  

 
 

2. A rendelet hatálya 
2.§ (1) A rendelet területi hatálya Kazincbarcika város közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Kazincbarcika város közigazgatási 
területén ingatlantulajdonnal rendelkezik, illetve bármilyen jogcímen az érintett ingatlan 
használatára jogosult (továbbiakban együttesen: ingatlanhasználó). 

 
 

II. Fejezet 
Az allergiát okozó gyomnövények irtása és az ingatlanok karbantartása 

3. A parlagfű és az egyéb allergén gyomnövények irtásának szabályai 
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) A vegyszeres gyomirtás vonatkozásában – az alkalmazandó technika és az anyagok 
tekintetében – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 
Igazgatóságának szakvéleménye az irányadó. 
 
 



4. Az ingatlanok karbantartása 
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 40 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. 
 
 

III. Fejezet 
Eljárási szabályok 

5. A hatáskör gyakorlása 
5. § A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati hatósági ügyek első fokú elbírálása a 
jegyző hatáskörébe tartozik. 
 

6. Ellenőrzés, jogkövetkezmények és végrehajtás 
6. § A rendeletben foglaltak betartását az Önkormányzat a Kazincbarcikai 
Önkormányzati Rendészet útján ellenőrzi. Az ellenőrzésre hivatalból vagy bejelentés 
alapján kerül sor. 
 
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 a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. végzi el. 
(2) A kényszerkaszálást a megrendeléstől számított 5 napon belül kell elvégezni. 
(3) A kényszerkaszálás egységterületre vetített díját, valamint egyéb költségét 
(továbbiakban együttesen: díj) jelen rendelet melléklete tartalmazza. A díj az Általános 
Forgalmi Adót nem tartalmazza. 
(4) A díjat a kötelezettség teljesítésére vonatkozó felszólító levélben, valamint a 
végrehajtást elrendelő döntésben is közölni kell az érintett ingatlanhasználóval. 

 
 
 



IV. Fejezet 
6. Záró rendelkezések 

9.§ (1) A rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az allergiát okozó 
gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról, a magánterületek karbantartásáról 
szóló 23/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelet. 
 
Kazincbarcika, 2017. június 22. 
 
 

Szitka Péter dr. Szuromi Krisztina 
polgármester jegyző 
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