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A MAGA HÁZA
ELŐTT…
Az ingatlan
tulajdonosának vagy
használójának
kötelezettsége az
ingatlan előtti terület
tisztán tartása,
gondozása, ideértve a
járdát és az útpadkáig
terjedő területet is.
Feladataink tehát az
árkok tisztán tartása,
ápolása, a fűnyírás,
gyomtalanítás, az ott álló
fák, bokrok gondozása,
levelek gyűjtése.

JÁRMŰVEINKKEL SE
SZENNYEZZÜNK!
Közterületen tilos a
járművek mosása,
olajcseréje, javítása a hirtelen fellépő
meghibásodás elhárítása
kivételével. Szigorúan
tilos a mosóvíz, egyéb
káros anyagok
közterületre vezetése,
engedése.

ÁROKSZÉLI NÖVÉNYEK
Tilos az árkok feltöltése,
betemetése, oda bokrok
ültetése, mert azok problémát
okozhatnak a vízelvezetésben.
Hasznos továbbá, ha a telkünk
elé ültetett fák nyesésével
megakadályozzuk, hogy azok
veszélyeztessék a
légkábeleket, áramszünetet
okozva; vagy eltakarják a
közvilágítást, veszélyes
helyzeteket teremtve!
Közterületre fás szárú növényt
telepíteni, illetve meglévőt
kivágni csak a jegyző
engedélyével lehet.

TUDATOSAN A ZÖLD
HULLADÉKKAL!
A lenyírt füvet, lombokat,
kerti és konyhai hulladékot
mindig környezettudatosan,
a szabályok szerint kezeljük!
Tájékozódjunk a kínálkozó
lehetőségekről!

ÉLNI ÉS ÉLNI HAGYNI!
Tilos a településen zajjal járó
építési, bontási, szerelési,
zöldfelület-kezelési
tevékenységet hétköznap
21 óra és 6 óra között,
valamint vasárnap és
ünnepnapon végezni.
Kerti munkáinkat,
favágást végezzük olyan
időpontokban, hogy ne
zavarjuk vele
környezetünket!

A TŰZ NEM JÁTÉK!

FELELŐSEN ÉGESSÜNK!

Az erdőtüzek és szabadtéri
tüzek tavasszal különösen
gyakoriak. Ezek leggyakoribb
oka az emberi gondatlanság. A
séta, kirándulás, vagy az
utazás során eldobott
tűzveszélyes eszköz, gyufa,
üveg is természeti
katasztrófához vezethet.
Kirándulás előtt
tájékozódjunk az esetleges
tűzgyűjtási tilalmakról

·Tilos tüzelő-berendezésben
háztartási szemét, vagy
hulladék (gumi,
műanyag, vegyszermaradvány, fáradt olaj, stb.)
égetése. A levágott füvet,
avart, kerti hulladékot
elsősorban komposztálás
útján javasolt hasznosítani.

SZÉLSŐSÉGEK VESZÉLYE
Készüljünk fel a szélsőséges
időjárási jelenségekre!
A heves széllökésektől ágak,
gallyak, illetve cserepek
hullhatnak le. Ezért például
szeles időszakban a
gyerekeket ne engedjük ki a
játszóterekre!
Vezetési nehézségeket is
okozhatnak a széllökések.
Hosszabb áramkimaradás is
előfordul, ami akár a
világítást, fűtést is gátolhatja.
Hirtelen érkező, néha több
heti csapadékátlagot elérő
esők, zivatarok szintén
előfordulhatnak. Tartsuk
tisztán vízelvezetőinket
házon belül és kívül is! A
veszélyeztetett ingatlanokon
érdemes homokzsákokat
előkészíteni!

...MAGA FELÉ HAJLIK?
Az épületek, melléképületek,
garázsok, térkövezett
udvarok csapadékvízelvezetéséről, elszikkasztásáról a telken belül kell
gondoskodni. Az ereszek
utcára vezetése szabálytalan.
A telken belül keletkező
esővizet az utcára vezetni
szintén szabályellenes.
Tegyünk a változásért, ne
veszélyeztessük a védekezést, környékünk ingatlanjait!
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