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JEGYZŐI INTÉZKEDÉS 

 
A parlagfű szennyezettség erőteljesebb csökkentése érdekében kiemelt feladat az 
egybefüggő területek teljes parlagfű mentességének elérése, valamint az állami és 
önkormányzati területek parlagfű szennyezettségének jelentős csökkentése. 
 
Az önkormányzati hivatal alkalmazásában álló fizikai dolgozók munkaköri feladatuk 
ellátása során ki-ki a saját körletének teljes területét köteles a teljes tenyészidő alatt 
parlagfű mentesen tartani. A körlet az objektum (intézmény) kerítéssel határolt teljes 
területe, valamint az utcai rész útfelületig eső része. 
 
A közterületen dolgozók a teljes tenyészidő alatt kéthetente a belterület határáig 
járják végig az utcákat és az utca területén található parlagfüvet kaszálják le. 
Munkájuk során a határos parlagfüves területeket jelentsék a hivatalnak. 
 
Ugyancsak a cél érdekében a parlagfű tenyészideje alatt a polgármesteri hivatalban 
 

Parlagfű információs központot 
 

működtetünk. Elérhető személyesen, vagy 589-001 telefonszám alatt. 
 
Itt mindenki bejelentheti a parlagfüves területek helyszínét, hogy a célnak megfelelő 
további intézkedéseket meg tudjuk tenni, ami kényszerintézkedés eszközének az 
igénybevételét jelenti. 
 
Nyárlőrinc, 2021. június 14. 
 
        Szakácsné Marsa Edina 
                     jegyző 
 
Felelősök: 

1.) Halasi Tiborné parlagfű ellenőrzése, információs központ működtetéséért,  
2.) Bali Gábor parkgondozó, belterületi ellenőrzésekért, romkert, művelődési ház, 

idősek háza területének, közparkok területének, Vasút utcai telek-végek 
mentesítése, utcák mentesítése terv szerint 

3.) Németh István sportpálya gondnok, 64/6 hrsz-ú teljes zöldfelület útfelületekig 
terjedő rész mentesítése 

4.) Nyúl Mihály az óvoda területének, és az önkormányzat tulajdonát képező 
területek illetve külterületi utak mentesítése 

5.) Nyúlné Hajagos Erzsébet orvosi rendelő ingatlan mentesítése, művelődési 
ház, és közparkok területének ellenőrzése 

6.) Himalája-Blue Kft Lakitelek, Petőfi S. u. 8/A. üzemeltető temető területének 
mentesítése 

7.) Csernák János tanyagondnok kül- és belterületi utak ellenőrzése 
8.) Moravecz Gyula mezőőr kül- és belterületi utak ellenőrzése 


