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Tárgy:  Földi szúnyog gyérítés bejelentése, közhírré tétel iránti kérelem, Szent Ágota Gyermekvédelmi 

Szolgáltató   

 

Mell:  1. Green Gravel Mérnökiroda Kft. meghatalmazása 

 2. Irtószer biztonsági adatlap 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Tájékoztatom, hogy Mérnökirodánk a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató megbízásából a 

16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet 16 § (2) bekezdése alapján bejelentést tett a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához, mely 

szerint 2022. július 18-tól heti rendszerességgel, 2022. augusztus 22-ig földi szúnyoggyérítést kíván 

végrehajtani a saját tulajdonú, 6098 Tass-Alsószenttamás, Dűlő-Külterület 0370/74; 0370/75; 0370/76, 

0370/77 Hrsz. alatti gyermektábor területén.  

 

Az irtási munkákat a FEDORA EXTRA Kft. (Szeged, Dárda u. 12. sz., Cég engedély száma: 3694-5/2010) 

hajtja végre ULV technológiával, 30-60 mikrométer átmérőjű permetcseppek alkalmazásával. A 

felhasználni kívánt készítmény - engedélyezett dózisban - Deltasect Plus 1,2 ULV irtószer, mely 

biztonsági adatlapját jelen levelem mellékleteként csatolok. A készítmény a kijuttatott csekély 

mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, 

emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. 

 

Az irtás pontos időpontjai:  

2022. július 19.  
2022. július 25  
2022. augusztus 01.  
2022. augusztus 08.  
2022. augusztus 15.  
2022. augusztus 22. 

 

Az irtási tevékenységet a megbízott vállalkozó a szúnyogok kirepülését követően, napnyugta után 

végzi. 
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Kérem Önt, hogy a méhészeti kármegelőző intézkedések időben történő alkalmazása érdekében az 

Önök által ilyenkor alkalmazott módon (honlap, kiértesítés egyéb média stb.) bejelentésünket soron 

kívül közhírré tenni szíveskedjék. 

 

A jelenleg fennálló helyzet sürgősségére való tekintettel kérem továbbá, hogy a megtett közzétételről 

számunkra értesítést küldeni szíveskedjék.   

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a Natura 2000 terület érintettsége okán, jelen levelemmel egy időben az 
irtási munkálatokról a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása is megtörténik.  
 
Közreműködésüket, ÁGOTA falva megvalósulásához és működéséhez eddig nyújtott segítségüket és 
ügyintézésüket nagyon köszönöm. 
 
 
  
 

Szeged, 2022. július 04. 

Tisztelettel 

Némethy Tímea Zsuzsanna 

Green Gravel Mérnökiroda Kft. 

Ügyvezető 

környezetvédelmi szakértő 

Reg. sz.: 06/1159 
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