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KOMPOSZTÁLJON!
A leginkább környezettudatos
megoldás kerti és konyhai zöld
hulladékaink kezeléséhez a
házi komposztálás útján
történő újrahasznosítás.
Ehhez további
zöld komposztáló edények
igényelhetők a városházán
(06-96-565-240),
ahol szükség esetén házhoz
szállítás is kérhető!

OKTÓBERBEN ÉS
NOVEMBERBEN
MÉG ELÉGETHETI!
Jánossomorján októberben és novemberen
elégetheti száraz kerti zöld hulladékát.
Jánossomorján a helyi rendelet szerint ősszel

októberben és novemberben
minden nap 9-től 18 óráig tüzelheti el kerti zöld
hulladékát, a megfelelő védelmi szabályok
betartásával.:
- a tűz folyamatos felügyeletével,
védőeszközökkel, oltóeszközöket
a helyszínen tartva,
- a már szükségtelen tüzet azonnal eloltva, a
helyszínt gondosan átvizsgálva, a parázs,
izzás megszüntetése érdekében
- csak szélcsendes időben, tűz- és
robbanásveszélyt elkerülve, légszennyező
anyagok nélkül
- csak teljesen száraz levelet, avart, kerti
hulladékot égethetünk!

MÁS ANYAGOK, KIVÁLT HULLADÉK, GUMI,
MŰANYAGOK, STB. TÜZELÉSE SZIGORÚAN
TILOS, BÜNTETÉST VON MAGA UTÁN!
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MINDENKI A MAGA
HÁZA ELŐTT
Feladatunk a házaink előtti járda, az út
széléig terjedő terület tisztán tartása is,
különös tekintettel a korai csúszásveszélyre!
Készüljünk fel arra, hogy az avarhullás, a
korai fagyok, havazás esetén is
megtisztíthassuk, mentesíteni tudjuk a
házunk előtti járdákat!

MIT
ÜLTETHETÜNK?
Őszi fa és növényültetés közterületre
– Közterületre csak olyan növényeket
ültethetünk, ami magasságával,
méretével vagy gyökérzetével nem
veszélyezteti a közműveket,
vízelvezető és szikkasztó árkokat,
vezetékeket; illetve nem okoz
közlekedési veszélyhelyzetet,
eltakarva, zavarva, közelségével
akadályozva a forgalomban lévőket.
Erről minden esetben egyeztetésre van
szükség! A szabályok betartása és a
szükséges jegyzői engedély
megszerzése érdekében forduljon a
Jánossomorjai Közös Önkormányzati
Hivatalhoz!

KÉSZÜLJÜNK AZ
ŐSZI ESŐKRE!
Felkészülés az őszi esőkre – a város
vízelvezető árkai az elmúlt években sok
fejlesztésen mentek keresztül, jelentősen
csökkent azon helyek száma, ahol heves
esők során be kellett avatkoznia a
tűzoltóknak. Az őszi, nagyobb esőkre való
felkészülés érdekében szükséges
árkaink, védműveink tisztítása,
az ott felhalmozódott lombok, föld, stb.
eltávolítása, hogy a védművek
elláthassák feladataikat.
Ha megrongálódott közterületi árkokról,
eltömődött elvezetőkről, szikkasztókról
szerez tudomást, értesítse a VÜMESZ
illetékeseit! (06-30-243-7624), vagy
használja a Jánossomorja APP
"Lakossági bejelentés: vízelvezetési
probléma" - lehetőségét!
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ZÖLD HULLADÉK
A Fehérkereszt utcai hulladékudvarban
elhelyezett konténer, illetve a városi
zöld pont széleskörű nyitva tartással
fogadja a lakosságnál keletkező
fűnyesedéket, lombokat, illetve fát,
gallyakat, gyökérzetet is - a
hulladékszállítást végző
szolgáltató szabályai szerint.

BARNA KUKÁK
Zöld hulladék a barna kukákban, illetve
mellé, szabványos, lebomló szelektív
zsákokban is kihelyezhető a porták elé.
Ezeket a szolgáltató, mint a feladat
egyedüli felelőse, a honlapján közölt, és
városunk honlapján is megjelenő
hulladéknaptárban feltüntetett
időpontokban szállítja el.

KÉMÉNYEK
Készüljünk a fűtési szezonra!
Szakemberekkel ellenőriztessük
fűtési berendezéseinket,
kéményeinket. Magánszemélyként
keressük meg a feladat ellátására
hivatalosan kijelölt kéményseprőt a
katasztrófavédelemhez fordulva a
1818-as, központi telefonszámon.
Alkalmazzunk füst- és szén-monoxid
jelzőket! A zárt térben, fűtőberendezésekben sem égethetünk el környezetszennyező anyagokat (gumit,
műanyagot, stb.)!

ILLEGÁLIS
SZEMÉTLERAKÁS
Büntetendő az illegális szemétlerakás!
A zöld hulladék, háztartási hulladék, építési
törmelék, stb. szabálytalan, nem kijelölt helyen
(külterületeken, erdősávokban, stb.) való
elhelyezése tilos! A közterületi kukákba
szigorúan tilos a háztartásoknál
keletkező hulladékok elhelyezése!
Mindezeket a Zöld Jánossomorja csoport,
a rendőrség, polgárőrség, városüzemeltető
rejtett vadkamerák segítségével is
rendszeresen felügyeli.
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