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Ügytípus Növényvédelmi eljárás (gazos/gyomos ingatlanok bejelentése) 

  

Ügyintéző neve:  Serke Gabriella 

Ügyintéző 

elérhetősége: 

tel.: 06-29/540-951 

e-mail: serke.gabriella@gyal.hu  

Nyomtatvány A kérelem benyújtására formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely a Gyáli Polgármesteri 

Hivatalban igényelhető személyesen, vagy letölthető innen. 

A Polgármesteri Hivatal felé a kérelem benyújtása személyesen, postai úton vagy elektronikus 
formában (ügyfélkapun vagy az ügyintéző e-mail címén) is megtehető. 

Ügymenet leírása: Az önkormányzat jegyzője hatósági úton szerez érvényt a növényvédelemmel, köztisztasággal 

kapcsolatos, lent részletezett hatályos jogszabályok előírásainak.  

Ezek be nem tartása esetén a gazos ingatlanok vonatkozásában egy eljárást megelőző, felhívó és 
figyelmeztető levél kiküldésére kerül sor a jegyző részéről, amelyben megfelelő határidő tűzésével 
az ingatlan tulajdonosát felszólítjuk gyommentesítési feladatai ellátására. Ennek eredménytelensége 

esetén a határidő lejártát követően hatósági eljárás indul, melyben kötelezi a jegyző az ingatlan 
tulajdonosát a gyommentesítési kötelezettségei elvégzésére. Amennyiben a hatósági eljárás 
keretében sem gondoskodik a kötelezett az ingatlan állapotának jogszabály szerinti kialakításáról, 

végrehajtási eljárás keretében kerül sor annak elvégeztetésére, a kötelezett költségére és veszélyére.  

A parlagfűvel szennyezett ingatlan esetében a közérdekű védekezés azonnali hatályú elrendeléséről 
belterületen a jegyző intézkedik.  

Kötelező mellékletek: 

A bejelentésnek tartalmaznia kell a gyomnövényekkel szennyezett ingatlan, ill. parlagfűvel 

szennyezett belterületi ingatlan pontos címét, lehetőség szerint a helyrajzi számát.  
 
Amennyiben a bejelentőnek tudomása van az ingatlan tulajdonosának/használójának személyéről, 

erről nyilatkoznia szükséges. 

A bejelentett ingatlan tulajdoni lapjának kikéréséről a jegyző gondoskodik.  

Ügyintézési határidő: 60 nap 

Vonatkozó 

jogszabályok: 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének 

részletes szabályairól 

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok 

kiszámításának módjáról és mértékéről 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 

18/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

6/2000. (IV.3.) önkormányzati rendelet a köztisztaság fenntartásának rendjéről 
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