
TÁJÉKOZTATÓ
KÉT FONTOS SZENTENDREI
RENDELETMÓDOSÍTÁSRÓL

ISMERJE MEG ÉS 
TARTSA BE A 
HULLADÉKKEZELÉS 
SZABÁLYAIT! 
KÜLÖNBEN HELYSZÍNI 
BÍRSÁGOT KAPHAT.

RENDKÍVÜLI ESETBEN 
UTÓLAG IS 
KIFIZETHETI 
A BEHAJTÁSI 
ENGEDÉLYT AZ 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATON, 
HA SZÁMLÁVAL 
VAGY MUNKALAPPAL 
IGAZOLJA AZ OKOT.



A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS 
SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE 
BÍRSÁGOT VON MAGA UTÁN

2020. március 1-jén lépett életbe a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
rendelet módosítása. Ha valaki nem tartja 
be ezeket a szabályokat, a Szentendrei 
 Rendészeti Igaz gatóság munkatársai – indo-
kolt esetben – helyszíni bírságot szabnak ki. 
Ezen együttélési szabályoknak egyik fontos 
része – többek között – a háztartási hulladék 
megfelelő kezelése. 

Szabályszegésnek minősül, ezért 
 helyszíni bírságot vonhat maga után:
• ha valaki nem köt szerződést a hulladék-

szállításra
• ha valaki szabálytalanul helyez ki hulladékot
• ha valaki nem megfelelő vagy nem megfe-

lelő méretű hulladékgyűjtő edényt (kukát) 
használ

• ha valaki nem különíti el a hulladékfajtá-
kat: azaz sittet, elektromos eszközt, vegyi 
 hulladékot is vegyít a háztartási hulladék 
közé, vagy helyez ki a szeméttároló mellé

• ha valaki jelöletlen (vagyis nem az Ügyfél-
szolgálati Irodán vásárolt) zsákban tesz ki 
többlethulladékot

JÚLIUS 10-TŐL RENDKÍVÜLI HELYZETEKBEN A 
BEHAJTÁSI-VÁRAKOZÁSI ENGEDÉLYT UTÓLAG IS
KI LEHET FIZETNI A BEHAJTÁS ELŐTTI ONLINE 
IGÉNYLÉS ESETÉN
 

A másik rendeletmódosítás a Szentendre vé-
dett és korlátozott forgalmú övezeteibe tör-
ténő behajtás rendjéről szóló önkormány zati 
rendeletet érintette, amely módosítás 2020. 
április 1-jén lépett hatályba. Ez lehetővé 
teszi a védett és korlátozott forgalmú 
övezetekben lakóknak, hogy rendkívüli 
helyzetekben, amikor azonnali hibaelhá-
rításra van szükség – például egy kazán 
javíttatása kor – a behajtási-várakozási 
engedély díját utólag rendezzék.
 
Mik a feltételei?
 
Az érintett lakos, amikor a rendkívüli helyzet
előáll, online igényel egy behajtási engedélyt 
a következő webcímen:  https://ugyfelablak.
szentendre.hu/bejelentkezes/
Amikor behajt a szerelő a védett övezet-
be, ugyan még nincs kifizetve a behajtási 
engedély, de a rendszerben már rögzítette 
az igényt. Amikor a rendészet munkatársai 
ellen őrzést tartanak azon a területen, látni 
fogják, hogy ugyan még nincs kiadva az 
 engedély, de az igény már beérkezett rá, 
ezért nem szabnak ki büntetést. Ha az érin-
tett lakos három munkanapon belül bemegy 
a Városi Ügyfélszolgálatra, és bemutatja a 
számlát vagy munka lapot, amit a szerelőtől 
kapott, akkor utólag is kifizetheti a behajtá-
si engedély díját. Fontos tudni, hogy ezen 
 díjfizetés elmulasztása, vagy a rendkívüli 
helyzet igazolásának elmulasztása pótdíjazási 
eljárást von maga után.


