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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élel-
miszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- 
és Talajvédelmi Osztálya (továbbiakban: növényvédelmi 
hatóság) ezúton hívja fel valamennyi kül- és belterületi 
ingatlan- illetve földtulajdonos, gazdálkodó, földhasználó, 
bármilyen földterület tulajdon, illetve kezelési jogával bíró 
természetes, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet figyelmét a parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségre.

A hatályos jogi szabályozás szerint az előzőekben felsoroltak 
az  a parlagfű virágbimbó adott év június 30. napjáig kötelesek
kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetáció 
végéig (gyakorlatilag az első fagyokig) folyamatosan 
fenntartani.

A védekezési kötelezettség teljesítését belterületen a jegyző, 
külterületen a Kormányhivatal Járási Hivatalai Földhi-
vatalainak gazdászai ellenőrzik. Az ellenőrzések július 01-ét 
követően kezdődnek. Amennyiben az ellenőrzések a véde-
kezési kötelezettség elmaradását, vagy annak nem megfelelő 
teljesítését állapítják meg belterületen a jegyző, külterületi 

ingatlanok esetében a növényvédelmi hatóság (együttesen: 
eljárók) köteles hivatalból eljárást indítani. A felderített 
mulasztó, tekintettel a jogszabályban rögzített határnapra 
(adott év június 30. napja) további felszólítást a védekezésre 
nem kap, az eljárók közérdekű védekezés keretében a mulasztó 
kockázatára és költségére elvégeztetik a parlagfű-mentesítést. 
Az eljárás következő szakaszában  a a mulasztóval szemben
növényvédelmi hatóságnak kötelezően növényvédelmi 
bírságot kell kiszabnia, mely bírság mértéke 15.000. – 
5.000.000. forint között állapítható meg. A bírság mértékének 
megállapítását jogszabály rögzíti, miszerint a bírság összege a 
fertőzött terület elhelyezkedése (kül- vagy belterület), a 
fertőzött terület nagysága (m ; hektár), illetve a parlagfűvel való 2

borítottsága függvényében változik.
Az előzőekben leírtakra tekintettel, a későbbi kellemetlen-

ségek elkerülése érdekében a védekezési kötelezettséggel érin-
tettek folyamatosan figyeljék a parlagfű fertőzés alakulását, 
maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírtaknak.

 Holló László
 osztályvezető

FELHÍVÁS
parlagfű elleni védekezésre

Hamarosan beköszönt a várva várt nyári szünidő! A balesetek, 
sérülések elkerülése érdekében nem árt betartani egy-két 
óvintézkedést! Felhívjuk a gyermekek és a szülők figyelmét arra, 
hogy kis odafigyeléssel elkerülhetők a tragédiák!

Jász-Nagykun-Szolnok megyében az elmúlt egy évben egyszer 
kérték a tűzoltók segítségét egy vízben eltűnt kisfiú kereséséhez. A 
közelmúltban viszont országosan is több, tragédiával végződött 
esetről hallottunk, éppen ezért figyelmeztetjük az érintetteket, hogy 
tartsák be a szükséges óvintézkedéseket otthonukban és a szabadban 
is!

Szélsőséges helyzetet teremthetnek a nyári viharok, hirtelen érkező 
zivatarok. Tanácsos ilyenkor kihúzni az elektromos berendezések 
dugaszait, kikapcsolni a légkondicionálót, és nem tanácsos fürödni 
sem! (A vízvezeték-hálózat és a fürdőszoba-berendezések vezetik az 
elektromosságot.) Az ajtókat, ablakokat zárjuk be. Ne hagyjuk a 
kisgyermekeket, betegeket felügyelet nélkül, lehetőleg senki ne 
maradjon egyedül. Készüljünk fel áramszünetre (elemlámpa 
előkészítése).

Viharban, nyílt terepen senki ne álljon magas, magányosan álló fa 
alá. Ha csónakban van, vagy úszik, menjen a partra és keressen 
azonnal menedéket. Menjen távol mindentől, ami fémes – traktorok, 
mezőgazdasági berendezések, motorbicikli, kerékpár, stb.

Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni 
órákat töltsék otthon, viszonylag hűvösben, akár elsötétített 
szobában! Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (például kutyát) 
zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban! Ne hagyjunk az autóban vagy 
ablakokban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal működő sprayt és 
gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak.

Fürödni csak kijelölt helyen, felügyelet mellett szabad, úszni nem 
tudók kerüljék a szabad vizeket!

Tanítsuk meg gyermekeinknek a segélyhívó számokat, a 112-es 
általános segélyhívó vonal használatát, és ne feledjük: tűz esetén 
hívják a 105-öt! A legfontosabb telefonszámokat mentsük el a 
gyermekek telefonkészülékeiben, vagy függesszük ki a lakásban 
több ponton, jól látható helyre!

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
 Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Vigyázzunk a gyermekekre!

HÉTFŐ: 13    –   1500 00

KEDD: 08    –   1500 00

SZERDA: 13    –   1500 00

CSÜTÖRTÖK: 08    –   1500 00

PÉNTEK: Nincs ügyfélfogadás!

FEGYVER ENGEDÉLYÜGY  ÜGYINTÉZÉS:
Nagy Sándor r.alezredes
távollétében:  Magyar István r. százados

SZEMÉLY-VAGYONŐR ÜGYINTÉZÉS
FIGYELMEZTETŐ JELZÉS ENGEDÉLYEZÉS
PIROTECHNIKAI ENGEDÉLYEK, 
BEJELENTÉSEK

Pálfy Miklós r. őrnagy
távollétében: Veres Mihály r. őrnagy

SZABÁLYSÉRTÉSI  ÜGYINTÉZÉS:
Veres Mihály r. őrnagy
Magyar István r. százados
Távollétükben : Nagy Sándor r. alezredes

HELYSZÍNI BÍRSÁG VÉGREHAJTÁS
Pálfy Miklós r. őrnagy
Székely Imre r. törzszászlós (a Karcagi RK.  Karcag 
Kossuth tér 1. szám alatti objektumában)
Távollétükben: Veres Mihály r. őrnagy

Nagy Sándor r. alezredes
Magyar István r. százados.

A fenti időpontoktól eltérni telefonon
(Kj.: 06-59 321-111  Kg.: 06-59 500-250)

történő előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

KISÚJSZÁLLÁSI  RENDŐRÖRS

(Kisújszállás Szabadság tér 1.)
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