Közterületeink tisztasága
Zárható kukatárolók a lakótelepen - megkezdtük a zárható kukatárolók telepítését,
melynek köszönhetően rendezettebb és
tisztább lett a környék
Kutyaürülék gyűjtő edények - már több
mint 100 db kutyaürülék gyűjtő edényt
helyeztünk ki városszerte, számukat
folyamatosan bővítjük.

Házhoz menő zöldhulladék
begyűjtése
A zöldhulladék (falevél, fű, kerti hulladék, növényi
ágak apróra darabolva, zsinegelve) a megszokott
szemétszállítási napoktól elkülönítve egy specifikus
járattal kerül elszállításra.
A gyűjtés kétféleképpen történhet:
1. a nagyobb gallyakat, fák, bokrok nyesedékeket (max. 2m) két helyen
zsineggel (NEM dróttal) szorosan megkötve
térítésmentesen kerül elszállításra
2. a 10 cm-nél vastagabb zöldhulladék
egyedi megrendelés alapján, térítés ellenében kerül elszállításra.

Zöld
dunakeszi

program
Kiadja:
Dunakeszi Város Önkormányzata
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Friss információkért látogassa a www.dunakeszi.hu,
valamint a www.dkkozuzemi.hu weboldalakat.

Tisztelt Lakótársaim!

Virágos Dunakeszi

Dunakeszin eddig is kiemelten kezeltük
környezetünk védelmét. Egy átfogó, tudatos
programmal szeretnénk még többet
tenni városunk tisztasága és környezetünk
megóvása érdekében.

Évente több ezer virágot ültetünk
el parkjainkban.
Az Önkormányzat egy új
programot vezet be, amely
a „Tiszta Udvar, Rendes Ház”
szlogen alapján ismeri el a rendben tartott kerteket.

A Zöld Dunakeszi Program keretében,
évszakokhoz kötve igyekeztünk összegyűjteni a
legfontosabb információkat. Környezetünket az
Önök értő, figyelő és tudatos közreműködésével
óvhatjuk meg hosszútávon, ezért kérjük,
csatlakozzanak a programhoz, és éljenek a város
nyújtotta lehetőségekkel.

Szelektív hulladék
gyűjtés

Célunk az, hogy idővel minden dunakeszi lakosnak természetessé váljon a
környezettudatos gondolkodás, a hulladékok szelektív módon való gyűjtése, és
annak a fontossága, hogy milyen világot teremtünk magunknak és utódainknak.
Számítunk együttműködésükre, tegyünk együtt környezetünkért!

Dióssi Csaba

Tegyük zöldebbé Dunakeszit!
Évente 1 000 fát ültetünk
Célunk, hogy a következő 5 évben összesen
5 000 új fával gazdagodjon Dunakeszi!
A lakosság évek óta részt vesz a facsemeték
helyének kijelölésében.
Amennyiben Önnek is van ötlete, kérjük,
írjon az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
email címre.
A fa igénylés ingyenes, csupán a fák
locsolásában kérjük segítségüket.

A szelektív gyűjtés fontos, mert ezzel
óvjuk környezetünket, védjük Földünket,
és spórolunk véges nyersanyag- és energiakészletekkel.
Kiemelten kezeljük a hulladékszállítással kapcsolatos
feladatokat annak érdekében, hogy a város lakossága
tiszta és élhető környezetben tudja élni
• díjmentes
• kényelmes
• környezettudatos

Lomtalanítás
2013. óta, a lomtalanítás egész
évben díjmentes, az érvényes szemétszállítási
szerződéssel rendelkező magánszemélyek
részére.

