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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kozák János képviselő úr a Képviselő-testület 2007. június 29-i ülésén a Mariska utca 
mögötti házak lakóinak érdekében interpellált. A volt Kertészeti Kutató Állomás 
növénytermesztő berendezéseiben permetezést végeznek nyitott ajtók mellett. A felhasznált 
vegyszerek, füstgázok a lakóterületre átkerülnek és az ott lakóknak ez elviselhetetlen. 
 
A Képviselő Úr interpellációjára az alábbi választ adom: 
 
A DABIC Kht. 2,5 ha területű kertészetében 47 egyéni gazdálkodó, bérlő folytat hajtatásos 
zöldségtermesztést. A gazdálkodás egyéni alapon, egyéni felelősségvállalás mellett történik – 
a DABIC Kht. csupán szolgáltat (fűtés, öntözővíz, őrzés – védelem) – ugyanakkor a telep 
működtetése növény-egészségügyi, környezetvédelmi, általános rend tekintetében 
szabályozott. 
 
A környező utcában lakók által jelzett probléma megoldására az Igazgató Úr igazgatói 
utasításban újra szabályozta a kutatóállomáson folytatott talajfertőtlenítési és növényvédelmi 
munkák rendjét, amelyet a bérlőkkel ismertetett és személyesen átvetetett. 
 
A szabályzat szerint: 
1. IPAM 40 növényvédőszerrel talajfertőtlenítés kizárólag tökéletesen zárt fóliasátorban 
engedélyezett. A fóliasátrak nyitása, szellőztetése csak a szer behatási idejének elteltével, 
illetve a maradék vegyszer gőzök eliminációja után kezdhető meg, amelyről a bérlő 
mindenkor köteles meggyőződni. 
Behatási idők:  
     15 °C hőmérséklet felett 7-10 nap 
10-15 °C hőmérséklet között 11-18 nap 
       5 °C hőmérséklet alatt 21 nap 
 
2. Motoros meghajtású permetező eszközökkel (meleg és hideg ködképzőkkel) végzett 
növényvédelmi munka csakis zárt fóliában végezhető. A fóliák megnyitására, szellőztetésére 
a kijuttatott ködpermet kiülepedését követően kerülhet sor, amelynek bekövetkezéséről a 
bérlőnek minden esetben személyesen kell meggyőződnie. A végrehajtástért felelős a bérlő, a 
határidő folyamatos. 
 



3. Az igazgatói utasítás be nem tartása súlyos szerződés szegésnek minősül és a bérleti 
szerződés azonnali felbontását vonja maga után. 
 
Remélhetően az Igazgató Úr intézkedése meghozza a várt eredményt és a vegyszer szagok és 
gőzök kijutása a telephelyről megszűnik és esetenként sem fordul elő. 
 
Kérem válaszom szíves elfogadását! 
 
Szentes, 2007. augusztus 22. 
 
 
 A Jegyző megbízásából: 
 
 
 Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera 
 osztályvezető 


