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Lépjen kapcsolatba velünk!
Fontos számunkra, hogy Önök is kifejthessék
véleményüket és megosszák velünk a város
életével kapcsolatos tapasztalataikat, észrevételeiket, jobbító javaslataikat, amelyeket a
Városi Ügyfélszolgálaton keresztül bármikor
megtehetnek:
ӹӹ 06 26/300-407
ӹӹ ugyfelszolgalat@szentendre.hu
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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
„Vannak írott törvények - ezek mulandóak; de vannak íratlan törvények is - azok örök érvényűek.” (Mark Twain)

Kedves Szentendreiek!
Az együttélés örök érvényű
íratlan törvényei, illetve szabályai azok, amelyek mentén
próbálunk egy városban élni,
létezni, cselekedni. Elvileg tudjuk, ismerjük őket, mégsem
árt néha összefoglalni és
áttekinteni rajtuk.
Ezért mi is most csokorba
gyűjtöttük, s leírtuk a városi
élettel kapcsolatos szabályokat: az adózástól kezdve
a parkoláson keresztül az
ebtartásig. Kiadványunkban
szó esik azokról a témákról
és területekről, ahol vagy
aktív lépéseket kell tennünk,
vagy csak éppen szabálykövető magatartást kell tanúsítanunk.

Protagorasz, ókori filozófus
egyszer azt mondta, hogy:
„Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért
is, amit nem tesz meg.”
A felelősségünk tehát  nemcsak arra terjed ki, hogy mi
mindent teszünk, hanem
arra is, hogy ismerjük, illetve
ne felejtsük el a kötelezettségeinket. A szabályok nem
ismerése ugyanis nem ment
fel senkit a teljesítésük alól.
„Az én házam, az én váram” mondja a közmondás, és ez
igaz is. A saját portáján mindenki maga az úr. Szentendre viszont a mi közös várunk,
ahol a várossal kapcsolatos
feladatok véleményem szerint mindannyiunk feladata

és felelőssége. A városvezetés három fő stratégiai célt
tűzött ki maga elé: az épített
környezet fejlesztését, az
ügyfélkiszolgálás javítását
és a közösségépítését.
Én úgy gondolom, hogy az
első kettőben mindenképpen
nekünk vannak feladataink,
a közösségépítés azonban,
csak Önökkel együtt működik, és csak akkor, ha mindenki hozzáteszi a maga részéről azt az apró kis téglát,
amelyeket összetapasztva
felépül a vár.
„A mi városunk, a mi várunk.”
Verseghi-Nagy Miklós
polgármester
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PARKOLÁS, BEHAJTÁS, KÖZLEKEDÉS
Szentendre parkolási és behajtási rendjét önkormányzati rendelet
szabályozza, amely a városi honlapon részletesen olvasható.
Itt csak a legfontosabb szabályokat emeltük ki.

SZENTENDREIKÉNT PARKOLNA?
Minden Szentendrén adózott személygépjármű ingyenesen parkolhat a város I. és II. parkolási zónájában, amennyiben a tulajdonosnak/üzembetartónak nincs köztartozása a helyi
adónyilvántartásban. A III. zóna azonban kiemelt turisztikai övezet (pl. Dunakorzó és a környező utcák), ahol a parkolásért mindenkinek fizetnie kell.

HOGYAN PARKOLHAT INGYEN?
Ha nincs köztartozása a helyi adónyilvántartásban, akkor semmi teendője sincs: ingyen
parkolhat, ha az erről szóló tájékoztató levelet megkapta. Jogosultságát a parkolási társaság a rendszáma alapján ellenőrzi. Az ingyenes parkolásra jogosultak amúgy minden év
márciusában, ill. szeptemberében tájékoztató levelet kapnak a jogosultságuk fennállásáról.

ÉV KÖZBEN VÁSÁROLT SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVET?
Ez esetben az ingyenes parkoláshoz váltson ki matricát és ragassza fel azt a szélvédőre! A
parkolási matrica a Városháza adócsoportjánál vehető át a forgalmi engedély bemutatása után.
Azok, akik esetleg köztartozással rendelkeznek – a tartozás kiegyenlítése után és – 1000 Ft

HOGYAN PARKOLJANAK A NEM IDE ADÓZÓK?
A városban élő vagy dolgozó, de nem ide adozó személyek számára lehetőség van havi,
féléves vagy éves parkoló bérlet megvásárlására is, számos különböző kategóriában:
lakossági, munkavállalói, egészségügyi, oktatási és különböző zónabérletek. A Városi
Ügyfélszolgálaton munkatársaink szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére, hogy mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelő megoldást.

BEHAJTÁS VÉDETT, ILLETVE KORLÁTOZOTT ÖVEZETBE
Behajtási vagy várakozási engedélyre van szüksége? Kérelmét szintén a Városi Ügyfélszolgálaton adhatja be. (A védett övezet olyan, az önkormányzat által kijelölt, forgalomtól elzárt, elsődlegesen a gyalogosok részére fenntartott terület, ahova a behajtás csak külön engedély birtokában
és meghatározott feltételekkel történhet. A korlátozott behajtási övezet pedig olyan – egyébként
a közforgalom elől nem elzárt – terület, ahová a meghatározott össztömeg határértéket túllépő
járműveknek csak a közút kezelőjének engedélyével, díjfizetés ellenében szabad behajtaniuk.)
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4
Adónem

Építményadó

Adóköteles

Mértéke

Határidő

Az önkormányzat

Nem lakás célú építményeknél:

illetékességi területén

1.290 Ft/m2 vagy 235 Ft/m2,

I. félév:

lévő építmények közül

illetve 610 Ft/m2

március 15.

a lakás és a nem lakás

Gazdasági épületeknél: 1.165 Ft/m2

II. félév:

céljára szolgáló épület,

Lakás célú építményeknél:  300 Ft/m2

szeptember

épületrész

Üdülőnél 1.350 Ft/m2

15.

Az önkormányzat
I. félév:

illetékességi területén

március 15.

Magánszemélyek

lévő beépítetlen belte-

kommunális

rület, földrészlet, illetve

adója

a nem magánszemély

szeptember

tulajdonában álló lakás

15.

17.240 Ft/év

II. félév:

lakásbérleti jogviszonya

A nem állandó lakosként
Idegenforgalmi

az önkormányzat

adó

illetékességi területén

Adott hónapot
420 Ft/éjszaka/fő

követő hónap
15. napjáig

eltöltött legalább egy
vendégéjszaka

Az önkormányzat

Állandó iparűzési tevékenység esetén

Fizetési

illetékességi területén

az adóalap 2%-a

határidők:

Helyi iparűzési

állandó vagy ideiglenes

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési

március 15.,

adó

jelleggel végzett vállalko-

tevékenység esetén naptári naponként

május 31.,

zási tevékenység

5.000 Ft

szeptember 15.,
december 20.

I. félév:
március 15.

Az önkormányzat
Telekadó

illetékességi területén

A telek vagy telekrész m2-ben számított

lévő, nem magánszemély

területe után 200 Ft/m2

tulajdonában álló telek

II. félév:
szeptember
15.
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ADÓ, ADÓFIZETÉS
A különböző adónemek mértékét és előírásait a www.szentendre.hu oldalon is elérhető
helyi adókról szóló törvény, valamint a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló
39/2009. (XI. 18.) önkormányzati rendelet tartalmazza ugyanúgy, mint ahogy az adókedvezményeket is. Ezek közül most álljanak itt a legfontosabbak.
ӹӹ Építményadó
Amennyiben lakóházához, üdülőjéhez garázs, illetve kiegészítő építmény is tartozik, akkor ezek
mentesek az adó alól. Ha gáz-, út, vagy szennyvízcsatorna társulásban, játszótér építési, felújítási
társulásban beruházást hajt végre, vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a rendeletben meghatározott összeghatárig kedvezmény jár Önnek az adóból.
ӹӹ Magánszemélyek kommunális adója
Ha gáz-, út, vagy szennyvízcsatorna társulásban, játszótér építési, felújítási társulásban beruházást hajt végre, vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít, akkor Önnek szintén kedvezmény
jár az adófizetés során, a rendeletben meghatározott összeg erejéig.
ӹӹ Idegenforgalmi adó
Ha Ön vagy családtagjai, ismerősei magánszemélyként nem üzleti célú, közösségi szabadidős
szálláshelynek minősített és nyilvántartásba vett létesítményben szállnak meg a városban
(munkásszállás, vendégszállás, diákotthon, kollégium, turistaház – lásd vonatkozó kormányrendelet), akkor az idegenforgalmi adó befizetési kötelezettsége nem vonatkozik Önökre.
ӹӹ Telekadó
Ha Ön, mint magánszemély üres telekkel rendelkezik, vagy telkén építményadó-köteles építmény
található, akkor ezen adónem nem érinti Önt.
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MILYEN KÖTELEZETTSÉGEKKEL
JÁR EGY INGATLANTULAJDON?
A közterületek takarítási rendjét a város és a VSZ NZrt. közötti szerződés szabályozza.
Ez alapján a szolgáltató köteles a város kezelésében lévő közutakat és legfontosabb járdákat takarítani, ugyanakkor a lakótelepeken az épületekhez csatlakozó járdák tisztán
tartása mindig az ott élő lakóközösség dolga.
A fenti kérdéskörbe ugyanakkor nemcsak ezen területek, hanem a lakótelepek nagy
kiterjedésű zöldfelületeinek és a város közparkjainak, valamint a közterületen található
fáknak a kezelése is belatartozik, amely a szabályzat előírása szerint az önkormányzat
feladata.

Egy ingatlantulajdonos minden esetben köteles gondoskodni...

A

az ingatlan

oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú út közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület*
gondozásáról, tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a bokrok nyeséséről, a
gyep nyírásáról, a hóeltakarításról és
síkosságmentesítésről – függetlenül a
területen biztosított köztisztasági közszolgáltatástól;

C

a magánutak

gondozásáról, karbantartásáról, takarításáról és síkosság-mentesítéséről,
amelyek a közforgalom számára nincsenek átadva, de lakóközösségek
együtt használják;

B

az ingatlan

és az A. pontban meghatározott területen található nyílt árok és annak részei
(csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz tartozó
összefolyók, kapubejárók átereszei) takarításáról, az ezeket érintő növények
vágásáról, összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladék eltávolításáról;

D

a beépítetlen telkek

tisztán tartásáról, gyom- és rágcsálómentesítéséről; valamint az ingatlanról
a járdára, gyalogjáróra, közútra, közterületre kinyúló ágak és bokrok megnyeséséről.

* az ingatlan oldalhatárai előtti járda, az ingatlan és a járda közötti, valamint a járda és az úttest közötti terület
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS, SZELEKTÍV
GYŰJTÉS, LOMTALANÍTÁS, ÉGETÉS
ÉS KOMPOSZTÁLÁS
A Szentendrén élők kötelesek
a szervezett közszolgátatást
igénybe venni, és hulladékszállítási szerződést kötni –
a szolgáltatás közegészségügyi, köztisztasági jellegéből
adódóan. A hulladék gyűjtésére
és kihelyezésére a lakótelepek
esetében a szolgáltató által
biztosított gyűjtőládában, a
város egyéb részein pedig
az ingatlantulajdonosok tulajdonában lévő gyűjtőedényekben, illetve a szolgáltató által
árusított, speciális zsákokban
van mód.
Az üdülőingatlanok tulajdonosai a szolgáltatást április 1. és
szeptember 30. között kötelesek igénybe venni. Egyéb
időszakokban csak külön közszolgáltatási díj fejében, és
„Városi Szolgáltató NZrt.” feliratú zsákokban helyezhető ki
a háztartási hulladék.
A zöldhulladék elszállítására
az időjáráshoz igazítva évente
egyszer – az őszi időszakban,
három ütemben – kerül sor,
amelyet zsákokban, illetve
darabolva kell előkészíteni az
elszállításra.

Lombhullás, őszi, tavaszi kerti
csúcsidőszak?
A kommunális hulladék rendszeres elszállítása mellett
az önkormányzat lehetőséget biztosít az ingyenes zöldhulladék leadására egész évben a hulladékudvarban.

Önnek is fontos a város és környezeti
szépségének megóvása?
Nekünk is. A cél érdekében az április 22-i Föld napi programok keretében várostakarítási, szemétszedési akciót
is szervezünk.

Fenyőfa begyűjtés
Vége az ünnepnek, leszedték a fát? A karácsonyi időszak után a Városi Szolgáltató NZrt. előre meghirdetett
időpontokban és helyszínekről a fenyőfákat elszállítja.
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Szelektív gyűjtés
A Városi Szolgáltató NZrt. bevezette a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést Szentendre
egész területén: papír, műanyag, fém, italkarton, melyeket minden esetben tisztán, a lehető
legkisebbre összetömörítve, a műanyagpalackokat összenyomva, tejes, italos dobozokat
összehajtogatva kell a szelektív gyűjtőzsákba helyezni. Az ingyenes lom-, zöldhulladékés építési hulladék begyűjtésről, átvételi módjáról a Városi Ügyfélszolgálati irodán, a
honlapon, valamint az újságból is tájékozódhatnak.

ZSÁKOS, HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV GYŰJTÉS
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során kihelyezhető hulladékok fajtája:
• Kötegelve vagy dobozban kihelyezve: papírhulladék (újságpapír, szórólap stb.)
• Áttetsző zsákban (fekete kivételével bármilyen színű): PET palack (ásványvizes,
üdítős palack), Tetra pack (gyümölcsleves, tejes dobozok), flakon hulladék (PP, HDPE
flakon – samponos, tusfürdős, mosószeres, stb. flakonok), fólia hulladék (szatyrok,
fóliák), alumínium italos doboz hulladék (üdítős, sörös dobozok), ónozott doboz
hulladék (konzervdoboz).
Felhívjuk a figyelmüket, hogy minden szelektíven gyűjthető hulladék tisztán, szennyeződéstől (étel- és vegyszermaradékoktól) mentesen helyezhető ki!
A szelektív hulladék elszállításához az ingatlantulajdonos köteles a zsákos vagy kötegelt/
dobozolt szelektív hulladékot a gyűjtés napján reggel 6-ig a közterületen, gépjárművel
megközelíthető, alkalmas helyen elhelyezni. A begyűjtési rendet a szolgáltató minden
évben közzéteszi hivatalos honlapján (www.vszzrt.hu).

LOMTALANÍTÁS
Lomtalanít? Háztartási lomok elszállítására évente egy konténert minden szentendrei
ingatlantulajdonos díjmentesen igényelhet a VSZ NZrt.-től. Ennek feltétele a szemétdíj
rendszeres fizetése és a tartozásmentesség. A családi házas övezetben az ingatlantulajdonosok 2 m3-es konténert, a lakótelepeken, társasházakban élők lépcsőházanként
5 m3-es konténert kérhetnek. A konténerbe csak háztartási lomot szabad elhelyezni, sittet,
földet, veszélyes hulladékot, például lejárt gyógyszereket, vegyszert, olajat tilos! A konténert egyeztetett időpontban, reggel szállítják, és másnap reggel viszik el. A lomoktól más
úton is megszabadulhatunk: korlátozott mennyiségben (családi ház: 3 m3/év, üdülőingatlan 1,5 m3/év, társasház 0,5 m3/év) térítésmentesen vihetjük el a hulladékudvarba.
A konténert a városi ügyfélszolgálat elérhetőségein rendelhetik meg. Tel.: 0626/300-407,
e-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu.
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HULLADÉKUDVAR
A Városi Szolgáltató NZrt. telephelyén évek óta működő hulladékudvar a hét hat napján áll azon
szentendrei lakosok rendelkezésére, akiknek érvényes hulladékszállítási szerződése van. A
hulladékudvar a Szabadkai út 9. sz. alatti telephelyen működik, gépjárművel a VSz NZrt. központi
irodájának parkolója felől közelíthető meg.
A különböző hulladékfajtákat elkülönítve gyűjtjük és tároljuk, a veszélyes, illetve a nem veszélyes
anyagok elhelyezését szabályozó előírások szerint. Megfelelő dokumentáció után a hulladékokat
további feldolgozásra, hasznosításra továbbítjuk. A különböző hulladékfajtákat már a befogadáskor elkülönítjük, ezért célszerű, ha partnereink is ennek figyelembe vételével szelektálják az átadandó hulladékot, megkönnyítve ezzel a kirakodást.
A nem veszélyes hulladékok közül a műanyagot tartalmazókat lomként vesszük át, kivéve az
ásványvizes, üdítőitalos műanyag palackokat, amelyek külön gyűjtőharangba helyezendők.
Ugyanilyen tartályokban helyezhetők el a tejes, italos kartonok, a sörös és konzerves dobozok,
illetve az üvegek.
Speciálisan csak a hulladékudvarban leadható dolgok: kiselejtezésre váró elektronikus berendezések, lemerült akkumulátorok, szárazelemek, festékmaradékok, kiürült festékes edények, mosószeres flakonok, fáradt gépjárműolaj, fagyálló folyadék, fel nem használt növényvédőszerek, lejárt
szavatosságú gyógyszerek, kiégett izzók, fénycsövek, kiürült nyomtatófesték kazetták, konyhai
sütőolaj-maradék. Ezeket a hulladékfajtákat elkülönítve gyűjtjük, a folyékony anyagokat jól záródó
edényben, és lehetőség szerint az anyag fajtáját jelölő csomagolásban kérjük behozni.
A fentieken kívül lehetőség van a háztartások lomtalanításakor fellelt bútor, ruhanemű, papír- és
kartondobozok, hungarocell, ócskavas és egyéb, a kukákba nem férő, de nem veszélyes hulladék
elhelyezésére, valamint kerti nyesedék, illetve avar, levágott fű elkülönítetten történő lerakására is.
Ezeket is előfizetőnként regisztrálva gyűjtjük, és évente meghatározott mértékű, ingyenes elhelyezést biztosítunk.
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NYITVATARTÁSI IDŐ:
hétfőtől péntekig 7:00 órától 15:30-ig
szombaton 7:00 – 13:00 óráig

LEGYEN ÖN IS
KÖRNYEZETTUDATOS!
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékudvarát - örvendetesen - egyre többen
veszik igénybe azok, akiknek nemcsak
saját otthonuk, hanem tágabb értelemben
vett környezetük rendjének és tisztaságának megőrzése is fontos. Ez jó
példaként szolgálhat mindenki számára,
hogy egyénileg is tehetünk környezetünk
tisztaságáért, megóvásáért.

Köszönjük Önnek is ezt a tudatosságot!
Az építési törmeléket az illegális lerakók
helyett - térítési díj ellenében - udvarunkban szintén elhelyezheti.
Térítési díj ellenében a nem szentendrei
lakosok, és a különböző cégek, szervezetek is igénybe vehetik a hulladékudvart.
A gördülékeny ügymenet miatt ez utóbbi
esetben  javasoljuk az előzetes telefonos  
egyeztetést a 0626/816-643-as számon.
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ÉGETÉSI SZABÁLYOK
Szentendre képviselő-testülete 2015 őszén módosította a város köztisztaságáról szóló
rendeletét, amely szerint alapvetően Szentendre város belterületén – a jogszabályokban
(különösen a Országos Tűzvédelmi Szabályzatban) és az önkormányzati rendeletben meghatározott kivételekkel – tilos a hulladék égetéssel történő megsemmisítése.
Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes zöld javakat elsősorban helyben történő
komposztálással kell hasznosítani és talajjavító anyagként felhasználni. A nem hasznosított
és fel nem használt zöld javak őszi begyűjtéséről az önkormányzat a hulladékgazdálkodással
megbízott közszolgáltató útján gondoskodik.
Az új szabályzat szerint saját ingatlanon belül az avart és kerti hulladékot csak és kizárólag
az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén lehetséges elégetni:
• ha ingatlanja a helyi építési szabályzatban meghatározott üdülőterületeken fekszik (kivéve
a 11-es sz. főút és a Duna vonala között fekvő üdülőterületeket); és
• ha csak kisebb mennyiségű, és komposztálással nem hasznosítható avarról és kerti
hulladékról van szó; és
• ha az időjárás szélmentes, és
• ha az égetés időpontja a november 1-től május 31-ig terjedő időszak valamely pénteki
napjára, és azon belül is a 9:00-19:00 óra közötti időszakra esik.

13

Háztartási hulladék égetése

Kérjünk komposztládát!

A fűtésszezon beálltával sok helyütt tapasztalhatjuk a kéményekből felszálló sötétszürke, fekete
füstöt, amelyet esetenként maró bűz kísér. Ez
nem más, mint az egyre terjedőben lévő otthoni hulladékégetés egyértelmű jele. Hazánk
egyik legsúlyosabb környezetvédelmi problémája szinte mindenkit érint, s nemcsak azért,
mert majdnem minden településen előfordul, hanem azért is, mert a kéményen távozó
légszennyező anyagok messzebbre eljutnak, mint
hinnénk.

Az évek óta sikeres helyi komposztálási programnak köszönhetően a szentendreiek minden
év tavaszán ingyenesen juthatnak komposztládához. Komposztládát a Városi Ügyfélszolgálatra elküldött jelentkezési lappal igényelhetünk minden év májusáig. Aki idén lemaradt az igénylésről, jövő tavasszal jelentkezhet a városi komposztprogramba.

A kommunális hulladék (házi szemét) égetésekor
azonban nemcsak a belélegzett szennyezőanyagok veszélyeztetik az egészséget, hanem a talajba bejutva, a növényeken és állatokon keresztül a
táplálékláncba bekerülve és ott felhalmozódva is
kifejtik káros hatásaikat.
A legnagyobb probléma azonban, hogy nem ismerjük pontosan az egyes szennyezőanyagok
együttes hatását, ahogy hosszú távú hatását
sem, illetve azt sem tudjuk, hány, egyelőre ismeretlen veszélyes vegyület keletkezhet még
az égetés során. A rendkívül szerteágazó probléma megoldásához, a helyzet javításához a
kormányzat szinte valamennyi ágazata, az önkormányzatok, a vállalkozások és a civil szervezetek összehangolt és hosszú távú tevékenységére van szükség.
A higiénés és környezetvédelmi károk mellett
számolnunk kell azonban komoly pénzügyi
kockázattal is, ugyanis tüzelőberendezéseink
nem alkalmasak az illegális anyagok égetésére, így, ha ezekkel próbálunk fűteni, tönkreteszszük tüzelőberendezésünket és kéményünket is,
amelyek javítása nagyon drága.

Az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogunk egyik legfontosabb eleme a tiszta
levegőhöz való jog.
Fontos, hogy ha szemétégetést tapasztalunk,
először próbáljuk meg személyesen meggyőzni az elkövetőt, hogy hagyjon fel környezetkárosító tevékenységével. Ha a jó szándék
és a tenni akarás nem segít, akkor a területileg
illetékes járási hivatalhoz, vagy – amennyiben
cég égeti a hulladékot – a környezetvédelmi
főfelügyelőséghez írjunk levelet.
A kommunális és az összes ipari eredetű hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése TILOS!
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PARLAGFŰ-MENTESÍTÉS,
FAKIVÁGÁS
Rengeteg ember szenved napjainkban az allergiától, melynek egyik kiváltó oka a parlagfű. A
parlagfű levelei jellegzetesen szeldelt formájúak, színük sötétzöld, fonákjuk szürkészöld.
Leggyakrabban elhanyagolt parlagterületek és a nagyberuházások, ipartelepek, utak stb. megbolygatott talajú területein szaporodik el.
A parlagfű-mentesítés, a parlagfű virágzásának megakadályozása minden földtulajdonos és földhasználó kötelessége. A törvény szerint az ingatlantulajdonosok kötelesek június 30-ig minden
évben az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A leghatékonyabb védekezési módszerek a kézi gyomlálás, a kaszálás vagy a vegyszeres kezelés. Amennyiben a tulajdonosok, földhasználók nem tesznek eleget kötelezettségüknek, rájuk
bírság szabható ki. A bírság mértéke 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet, amely a központi
hatóság mérésének eredményétől függ.

FAKIVÁGÁS
Városunkban rohamosan csökken a zöldfelületek aránya, ezért azok védelmére kiemelt
figyelmet kell fordítanunk. Mind a közterületi,
mind a magántulajdont érintő fakivágás  jegyzői engedélyhez kötött (kivétel a magánterületen lévő gyümölcsfák és a 12 cm törzsátmérőt el
nem érő fák). A jegyző az engedélyt a kivágott
fa pótlásához kötheti, de a kivágást meg is
tilthatja, amennyiben annak indokoltsága
nem áll fenn.
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EBTARTÁS
Kutyát tart?
Akkor Önnek bejelentési kötelezettsége van. Az ehhez szükséges adatlap a Polgármesteri
Hivatal portáján és a Városi Ügyfélszolgálatnál található meg. Jó tudni, hogy az esetleges
adatváltozásokat (mint pl. tulajdonosváltás) is mindig jelenteni kell, mert a bejelentés elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.
Hogyan sétáltassuk a kutyát?
Legyen tekintettel azokra is, akik nem kedvelik a négylábú barátot! Az ebet közterületen,
lakóépület közös használatú részein megfelelő hosszúságú pórázon kell tartani és vezetni.
(Szentendrén jelenleg nincs kutyafuttató.)
Mi a biztonságos hossz?
Ami megakadályozza, hogy az eb kárt, félelmet okozzon embereknek, állatoknak, illetve őt is
megvédi az esetleges veszélyektől. A kutya okozta sérülésekért az állattartó felel.
Otthon szabadon tartja a kutyát?
Bekerített ingatlanon eb szabadon csak úgy tartható, ha onnan sem a szomszédos ingatlanra, sem a közterületre nem juthat át. Az utcafronti kerítésnek olyan zártnak kell lenni, hogy
azon a kutya kinyúlni, kibújni ne tudjon.
Mit kell tenni az eb okozta szennyeződésekkel?
A tulajdonos vagy az állat felügyeletével megbízott személy az állat okozta szennyeződéseket köteles azonnal eltakarítani a közterületről és a lakóépületek közös használatú részeiről.
Hová ne vigyünk állatot?
Élelmiszert árusító üzletbe, óvodába, bölcsődébe, napközi otthonba, iskolába, játszótérre,
sportpályára, egészségügyi intézménybe, valamint tiltó táblával jelzett közparkok területére
kutyát bevinni tilos; az egyéb ügyfélforgalmat, illetve vendéglátó és vendégforgalmat lebonyolító helyiségek esetén pedig a kihelyezett táblák adnak útmutatást. A tilalom betartásáról
– a közterületek kivételével – minden esetben az adott intézmény vagy szolgáltató vezetője
köteles gondoskodni.

Milyen további fontos tudnivalók vonatkoznak még az állattartókra?

Állattartás céljára szolgáló épület csak az építésügyi előírások betartásával
létesíthető. Ennek megfelelően az előkertben csak kutyaház helyezhető el,
az összes többi esetben viszont csak a lakóépület mögött, annak takarásában
épülhet fel építmény - de ott is csak akkor, ha nincs a szomszédos telekre semmiféle nyílása (bővebben lásd: Helyi Építési Szabályzat).

Ha egy állatkifutó a telekhatáron van, akkor a szomszédos ingatlantól mindenképpen szükséges azt leválasztani: vagy bokrosítással, vagy élő, gyorsan
növekvő sövénykerítéssel vagy az építésügyi előírás szabályainak megfelelő
tömör kerítéssel.

Az állattartás céljára szolgáló épületek padozatát minden esetben el kell látni
szivárgásmentes szilárd burkolattal (a ló- és tehénistálló padozatát deszkapallók lefektetésével kell megoldani), és a trágyalé elvezetéséről megfelelő lejtésű
zárt elfolyóval kell gondoskodni.

Az állattartók kötelesek az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények karbantartásáról, azok környékének folyamatos tisztántartásáról és fertőtlenítéséről,
valamint rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni. Ezen felül szintén kötelező
érvényű rendelet írja elő számukra az állati bűz áramlásának csökkentése
érdekében teendő lépéseket is.

Gyepmesteri szolgáltatás
A gyepmesteri telepre csak a gyepmester által befogott állat kerülhet. Miután a gyepmester átadja a befogott állatot a telepvezetőnek, a továbbiakban ő intézkedik az állat szabályzat szerinti
tartásáról és dönt a további sorsáról (átadás állatvédő egyesületnek, kiadás tulajdonosnak stb.).
A beteg állatokat minden esetben a gyógyulásukig, illetve maximum 14 napra elkülönítik.
A befogott állatot tulajdonosa bármikor – akár 14 napon belül is – kiválthatja, amennyiben kiegyenlíti a felmerült befogási, állatorvosi és tartási költségeket, valamint a beültetett és regisztrált mikrochip árát. Harapott kutyát csak 14 nap után lehet kiváltani. A kiváltás menete: a kutyát
állatorvosi igazolás ellenében a telepvezető adja ki a tulajdonosnak és az állat nyilvántartási
lapjára felvezeti a kiadás okát és idejét. A nyilvántartási lap másolatát kérésre a tulajdonos megkaphatja.

Városi Ügyfélszolgálati Iroda
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Tel.: 06 26/300-407

Ügyfélfogadási rend:
   Hétfő       08:00-20:00
Kedd
08:00-16:00
Szerda
08:00-16:00
Csütörtök 08:00-16:00
Péntek
08:00-13:00

www.szentendre.hu

A Városi Ügyfélszolgálaton intézhető ügyek:
ӹӹ távhő- és hulladékgazdálkodással kapcsolatos bejelentések és tartozáskezelés,
ӹӹ parkolási ügyek,
ӹӹ közterület-fenntartással, köztisztasággal és
hulladékgazdálkodással, valamint városüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentések,
ӹӹ VSZ NZrt. pénztár.
Továbbá az Önkormányzati Vagyongazdálkodási Irodával együttműködésben:
ӹӹ önkormányzati ingatlanok karbantartási igényeinek bejelentése,
ӹӹ tájékoztatás a kiadó és bérelhető ingatlanokról, és ezek pályázati anyagainak kezelése,
ӹӹ lakásbejelentési kérelmek benyújtása, illetve
adategyeztetés már beadott lakásigényeknél,
ӹӹ jövedelem-, adó- és közműtartozás igazolások
leadása,
ӹӹ szerződéshosszabbítási és részletfizetési
igények bejelentése,
ӹӹ behajtási és parkolási engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés,
ӹӹ iktatott dokumentumok leadása,
ӹӹ önkormányzati felelősségi kárral kapcsolatos bejelentések ügyintézése.
Ezeken felül a várossal kapcsolatos bárminemű bejelentés, kérés, észrevétel kezelése
is ide tartozik, beleértve a más szolgáltatók
által kezelt műszaki létesítményeket, utakat is
stb. (pl.: DMRV Zrt., ELMŰ, Közútkezelő stb.)
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