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Parlagfű elleni közérdekű védekezés
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Jegyző
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe
Érd MJV közigazgatási területe
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Nincs.
4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Illetékmentes
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az
ingatlan legalább virágbimbós vagy virágzó fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű
védekezést kell elrendelni.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. A közérdekű
védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket a földhasználónak kell megfizetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására belterület esetében a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult,
ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat
továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött
terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000
Ft-ig terjed.
Aki a parlagfüves, gondozatlan ingatlant kíván bejelenteni, az - külön formanyomtatvány
igénybevétele nélkül – megteheti elektronikus úton (nebih.gov vagy e-papír), személyesen és postai
úton.
6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van),
ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00; -----Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Hivatali Kapu: ERDPH
KRID szám: 707189964
7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

A jogszabályban előírt, parlagfű elleni védekezés kötelezettsége folyamatos.
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8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
Nincs.
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Parlagfű bejelentő rendszer: https://pbr.nebih.gov.hu/bejelentesek#uj
vagy e-Papír (gov.hu)
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet
terhelő kötelezettségekről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
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
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
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