A legfontosabb tudnival6k a k6m6nysepr6sr6l
Ki sepri a kdm6nvt?
A lakossiig;i kdnidny'seprist tobb rnegydben dtvette a katasztrdt-avddelem. Ez nem azt jelenti.
hogy tiizolt6k ellenrirzik a kdm6nyeket. a sormunkiit v|ltozatlanul k6mdnysepn6
szakemberek v6gzik. Az ujdons6g csak az, hog1, ahol a megyeijogf viirosok nem vrillaltdk a
tbladatot" (ltt a l(atasztrofal'edelerl
szervezesdllen

val6sul ntes

a

A lak('6sdgi k€m6nyseprdi ell6tasa

kdmdnysepres.

Mikor iiin a k6m6nvserrr6?
A lakoss;iigi sorrnunka nincs
osszefiiggdsben a tiitdsi idoszal<kal.

A

kemenvseprok i"itenrterv alapjiin
drintik az eg)'es telepi.ilesek utcdit.
Ez gitzijzemi es zhrt dgdsterii

tiizeio- ds ftitoeszkozok eseten

kdtdvente" minden

eg-vdb

fiitriberendez6s eset6ben 6vente
tortdnik mes.

Mennt'ibe keriil a k6m6nvsepr6s?
fakoss:i11i sornrunha ingvenes. Nem csai< ott, ahol a katasztrofavcdclern vegzi, hanem
mindenhol. A kenrenvsepro l5 nappal a sorrnunl<a elott a postaldddba dob eg1'ertesftot. Ha a
a megadott idopontban nem tal6lja otthon a l<irndnytulajdonost. njabb id6pontr6l hagy
ertesitest. I{a a sormunkat a kdnrdnysepro a nrdsodik idopontban sem tudja elvdgezni, akkor a
kdmeny-tulzrjdonosnak 30 napon beltil egyeztetnie kell eg.v nj"kozos idcipontot, amikor
elvegezhet6 a sormunka. A harmadik. kozosen egyeztetett id6pontban elv6gzett munki6rt
mdr ki kell lizetni a kisz6lldsi dijat (kortilbeltil 500 forint). de nem k6szp6nzben, hanern

A

csekken. vzLgv 6tutaliissal. Soha ne adjon keszpenzl a katasztr6favddelern kdrndnyseproinek!

Mi tartozil< bele irz ingvcnes sormunkiba?
A sonnunl.la nragdlran l'oglalja a kdmdn,v ds az osszekoto elem ellenorzdsdt. tisztitiisiit"

a

levego-utdnp6tlds ellenorzesdt es az ezt befolydsol6 mriszaki berendezdsek okozta hatiisok
vizsgrilatiit. tor,ribba az egdsterrldk paramdtereinek ellenorzdsdt. illetve ahol elo van frva. ott a
szdn-mono;xid-drzekelo mrikodokipessigdnek ellenorzdsdt is. A sormunkiba nem tartoz6
nrunkrik6rt. valanrint a kdt sormunka kozott megrendelt k6nrdnyellentirz6sirt fizetni kell.

[[osr.an lehet Lszolsdltat{st megrendelni?
Van lehetoseg afra, hogl' valaki kdmdnyseprest rendelien a kcjtelezci ds ingyenes sormunk6n
tul is. Az iigyfdlszolgdlat elerhet6 a l818-as telelbnszfmon. azon beltil a 9-es, majd az l-es
meniipontot kell vdlasztani" Hritf'tink6nt 8.00-20.00-6rf'ig, a tiibbi h6tkiiznapon pedig 8.0014.00-rir{ig drhcto cl. Tovribbi informdci6kat talril a kemenyseDres.katasztrofavedelem.hu
weboldalonL.

Kint i{rt a k6nrdnyseprti. de nem tisztitotta hi a k6m6nyt
Elofbrdulhat. hogy'a kerneny 6llapota nem indokol tisztftiist. olyan viszont nem toftdnhet meg,
hog-v a lcdnnenvseprii semrnilyen merdst nern vdgez a kdmdny ellenorzdse sor6n. Ha valaki
ilyet tapasztalna. kdrji.ik. lelezze ezr iig,r,fdlszolgdlatunkon. Ugyancsak jelezzek, ha a
kemen-vsepro l<eszpinzt lbgad el"

