
A Mohácsi Önkormányzat 
31/2005.(XI.2.) 
r e n d e l e t e 

a parlagfű és az ürömfű irtásáról 
 

(Egységes szerkezetben a 14/2012.(V.2.), 8/2006.(IV.28.) ör-el) 
  

Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 
1.§ A rendelet célja a parlagfű és ürömfű okozta légúti és allergiás betegségek csökkentése érdekében Mohács 
város közigazgatási területén elszaporodott parlagfű és ürömfű terjedésének visszaszorítása, illetve kiirtása. 

 
A parlagfű és ürömfű visszaszorításának szabályai 

2.§ 
(1) Mohács város közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, valamint a jogi személyiséggel nem 

rendelkező más szervezetek a tulajdonukban (kezelésükben, használatukban, haszonélvezetükben, 
bérleményükben) lévő területet (továbbiakban: tulajdonos) kötelesek a parlagfűtől és ürömfűtől 
mentesen tartani. 

(2) A tulajdonos köteles továbbá, az ingatlan előtti járdaszakasz és az úttest közötti szakasz, a járda vagy 
útszakasz melletti nyílt árok, továbbá tömb-, és úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek 
gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló területeket folyamatosan parlagfű és ürömfű 
mentesen tartani.  

(3) A parlagfű és ürömfű irtását valamennyi területen, művelési ágtól függetlenül a tulajdonos köteles 
annak virágzása előtt megkezdeni, és folyamatosan végezni. 

(4) A területen található parlagfű és ürömfű gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus, vegyszer, 
illetve engedélyezett készítmények, peszticidek) felhasználásával kell elvégezni. 

(5) A parlagfű és ürömfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a Baranya Megyei Növényegészségügyi és 
Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó. 

3.§ A parlagfű és ürömfű felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyével, irtásával, továbbá a parlagfű 
okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók lakosság körében történő tudatosításáról 
Mohács Város Önkormányzata szórólapok, sajtó, televízió igénybevételével gondoskodik. 
4.§ A rendeletben foglaltak betartását Mohács Város Jegyzője, mint a hatáskör gyakorlója, köteles folyamatosan 
ellenőrizni. 
5.§ Magán-, és közterületen a parlagfű és ürömfű irtását Mohács Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési 
Osztálya, illetve a közterület felügyelők, valamint külterületen a mezőőrök ellenőrzik.  
6.§ 1Aki egészségi-, szociális-, mentális állapotánál fogva az e rendeletben meghatározott kötelezettségének nem 
képes eleget tenni, azt – írásbeli kérelem alapján – a Képviselő-testület Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottsága a kötelezettsége teljesítése alól méltányosságból mentesítheti. 

 
27.§  

 
Záró rendelkezés 

 
8.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

                                                      
1 Módosította a 8/2006.(IV.28.) ör.  
2 Hatályon kívül helyezte a 14/2012.(V.2.) ör.  


