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ELŐTERJESZTÉS 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. június 30-án tartandó ülésére 
 
 
 
Tárgy: Parlagfű elleni védekezés kutatásának támogatása 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Az önkormányzat 2015. július 31. napján támogatási szerződést kötött a Kecskeméti 
Főiskolával (a továbbiakban: Főiskola) a Kertészeti Főiskolai Karon folyó, parlagfűvel 
kapcsolatos kutatások támogatására. 
 
Az összehasonlító parlagfű irtási kísérletek a kidolgozott bioherbicides módszerrel az Irinyi 
utcán a Kecskeméti Bólyai János Gimnázium előtti térrészen valósultak meg. 
 
A kísérletek eredményeit a Főiskola képviseletében Prof. Dr. Pölös Endre egyetemi tanár a 
közgyűlés 2015. november 25-én megtartott ülésén előadott prezentáció formájában mutatta 
be. 
 
Az új módszer kifejlesztésének célja, hogy a közterületeken a jelenleginél hatékonyabb, a 
környezetet nem károsító védekezés legyen bevezethető, amelynek alkalmazása lényegesen 
nem haladhatja meg a hagyományos mechanikai védekezés költségeit.  
A kutatás első, 2015. évi fázisában a biohebricides módszer környezetre gyakorolt kedvező 
hatásait igazolta.  
A kutatás következő fázisában a parlagfű elleni védekezés alkalmazhatóságának érdekében 
célszerűek további munkálatok, amelyek részeként a Főiskola a következő tevékenységeket 
fogja elvégezni: 
 

- A Főiskola az önkormányzattal egyeztetve folytatja a parlagfű monitorozását, kiemelve az 
uralkodó szélirány (É-Ny) felőli területeket. A monitorozás eredményéről a Főiskola 
parlagfű térképet és idődiagramot készít és ad át az önkormányzatnak. 
- A parlagfű pollenadatok és légszennyezési mérési eredmények összehasonlító vizsgálata, 
por és ózon adatok kiegészítve nitrogén-oxidok szennyezési értékeivel. 
- Összehasonlító parlagfű irtási kísérletek során vizsgálja a mechanikai gyomirtás-, a 
klasszikus herbicides kezelés és a bioherbicides környezetkímélő kezelés hatásait és 
összehasonlítást végez a gyakorlati alkalmazhatóság érdekében azok fajlagos bekerülési 
költségeiről. A kísérleti területeket az önkormányzattal közösen jelöli ki. 
- A bioherbicides kezelés szelektivitását és költséghatékony megvalósítását tovább kell 
növelni az értékes gyepalkotó fűfajok megkímélése érdekében. 
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A kutatás további segítése érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés a Főiskolát részesítse 
5 000 ezer Ft támogatásban. 
 
A támogatás fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 
29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2/b mellékletének 1413031 Városüzemeltetési, 
kommunális feladatok előirányzatán rendelkezésre áll. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a 
határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
Kecskemét, 2016. május 30. 
 
 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
 alpolgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……/2016. (VI. 30.) határozata 
Parlagfű elleni védekezés kutatásának támogatása 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 13925-2/2016. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Főiskola részére a Kecskeméti Főiskola 

Kertészeti Főiskolai Karán folyó, parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos kutatások 
támogatására 5 000 ezer Ft támogatást biztosít. 

 
2.) A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert az önkormányzat és a 

Kecskeméti Főiskola közötti támogatási szerződés megkötésére, és felhatalmazza annak 
aláírására. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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