
Felmentés hólapátolás alól: Szentesen az 
idısekre és a betegekre nem vonatkozna a 
kötelezettség 

Szentes - Mentesülhetnek a járdasöprés vagy a hóeltakarítás kötelezettsége alól a 
70 évnél idısebb vagy a tartósan beteg szentesiek, ha februárban elfogadják a 
vonatkozó rendelet módosítását. Ilyen könnyítésre nincs még példa Csongrád 
megyében. 

A hó nem csupán eltakarni tud – képes arra is, hogy 
felfedje, melyik háznál ügyelnek mások egészségére. 
A járdák tarkasága arra enged következtetni, nincs 
mindenki tisztában azzal, hogy az ingatlanok 
tulajdonosainak vagy használóinak kellene a portájuk 
elıtti járdaszakasz és zöldfelület rendben tartásáról 
gondoskodni. Végignéztük a megye nagyobb 
városainak rendeleteit – ez mindenütt kötelezettség. 
 
Csongrádon például az is szerepel a helyi 
szabályozásban, hogy a hóeltakarítás, a gaztalanítás 
és síkosságmentesítés mellett a háztetırıl lelógó 
jégcsapok eltávolításáért is a háztulajdonos felel. Akik ezt elmulasztják, nem csupán 
bírságra – maximum 30 ezer forint – számíthatnak, hanem arra is, hogy ha valaki a ház 
elıtt elcsúszik a járdán, akkor azért az ingatlan tulajdonosai tartoznak kártérítési 
kötelezettséggel, ha megállapítható a felelısségük.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Ugyanakkor nem mindenkinek róható fel, hogy havas vagy jeges maradt háza elıtt a 
járda, hiszen idıs vagy beteg emberek olykor képtelenek elvégezni ezt a munkát. 
Ezért is vetette föl három szentesi Fidesz–KDNP-s önkormányzati képviselı, hogy – a 
megyében elsıként – méltányos szabályozást vezessenek be a városban. Halmai 
István, Antal Balázs Tibor és Bujdosó Tamás közös kezdeményezése – amely elsı 
körben megkapta a többség támogatását – arról szól, hogy azok, akik betöltötték 70. 
életévüket, és írásban kérik, valamint a tartósan betegek – akik orvosi igazolással ezt 
tanúsítják –, mentesülhetnének a tereprendezési feladatok alól. A vitában egyebek 
mellett azzal érveltek az ötletgazdák, hogy míg a lakótömbök elıtti járdákat a városi 
cég gépekkel takarítja, addig a magánházaknál akkor is elvárják a közterületek 
gondozását, ha arra a lakó – kora vagy egészségi állapota miatt – képtelen. 
 
– Arra kapott a hivatal felhatalmazást, hogy készítsük elı a rendelet módosítását. 
Várhatóan februárban visszük be a testület elé saját javaslatunkat, ami reményeink 
szerint egyszerőbb, egyúttal kevésbé bürokratikus megoldás lesz, mint az 
indítványozóké – mondta lapunknak Sztantics Csaba jegyzı. A szentesi közterület-
felügyelettıl kapott információk szerint elmaradt hóeltakarítás miatt mostanában 
nem szabtak ki pénzbírságot, csak figyelmeztetéseket küldtek ki.  

Mihály Andrásnak 30 méter hosszú portája elıtt kell eltakarítania a havat. 
Fotó: Bíró Dániel
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