2017. évi beszámoló Őcsény község környezeti állapotáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46. § (1) bekezdés
e) pontja értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi,
értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább
évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. Ugyanezen törvény 51. § (3) bekezdése szerint a
lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de
legalább évente tájékoztatja a lakosságot.
A fenti kötelezettségre tekintettel a következő tájékoztatást adom Őcsény község környezeti
állapotáról.
A környezetvédelemmel kapcsolatos helyi szabályozás az alábbi rendeleteken alapul:
1) Őcsény község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV.9.)
önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről,
2) Őcsény község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (VII.8.)
önkormányzati rendelete a talajterhelési díj megfizetésének szabályairól,
3) Őcsény község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.31.)
önkormányzati
rendelete
a
közterületek
tisztántartásáról
és
a
települési
hulladékgazdálkodásról,
4) Őcsény község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III.10.)
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
és elszállítására, elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról.
Területhasználat:
Őcsény község közigazgatási területe: 72,61 km2
Ebből belterület: 1,45 km2
külterület: 71,16 km2
Ingatlanok száma: 945 db.
Nagy területen folyik mezőgazdasági termelés.
A vadkár előfordul, de nem nehezíti az ingatlanok mezőgazdasági célú hasznosítását.
Hulladékgazdálkodás:
Őcsény község területén a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére és
ártalmatlanítására az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött
közszolgáltatási szerződést, melynek értelmében a közszolgáltató 2024. január 1. napjáig
köteles ellátni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
2017. év elején a Kft. engedélyét visszavonták, ezért Őcsény Község Önkormányzata a Kftvel 2017. március 31. napjával megszüntette a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést.
Az
új
hulladékgazdálkodási
közszolgáltató
kiválasztására
tekintettel
a
hulladékgazdálkodással érintett települések nagy számára - a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény szerint közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ezért az
önkormányzat határozott időre - a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időpontjáig - az
Alisca Terra Nonprofit Kft. és a VERTIKÁL Zrt. Konzorcium vezetőjét, és képviselőjét, a
VERTIKÁL Nonprofit Zrt.-t bízta meg a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásával.
Potenciális szennyező források: A településen dögkút nem üzemel, állati hulladékot gyűjtő
konténer van. A település területein elhagyott hulladék nem található, de időnként
problémaként merül fel az illegális hulladéklerakás a település közigazgatási területén belül,
de külterületi részen. Ilyen esetben az önkormányzat megteszi a szükséges lépéseket.

Ivóvízellátás és szennyvízkezelés:
Őcsény Község Önkormányzata az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzat Víziközmű
Zrt. szolgáltatóval kötött bérleti-üzemeltetési szerződést az Önkormányzat tulajdonában lévő
közcélú ivóvízellátó valamint szennyvízelvezető rendszer üzemeltetésére.
Folyamatban van az új szennyvíz tisztítótelep építése, az ALISCA BAU Zrt. tavasszal
megkezdte a munkálatokat. Várhatóan jövő év végére fejeződik be a szennyvíztelep
rekonstrukciója.
Ivóvízhálózat hossza: 16,3 km
rákötések száma: 900
közkifolyó: 21 db
Szennyvízhálózat
hossza: 17 km
rákötések száma: 654 db
Felszíni vizek, vízelvezetés:
A településen keresztül folyik a Szekszárd-Bátai főcsatorna, mely esővíz befogadó,
esőzések, hóolvadás idején áradása gondot nem okoz. Ebbe torkollik a Baksatói árok
vízgyűjtője, amely a település ÉNY-i részén a csapadékvizek befogadója. A község DK-i
része csapadékvizeinek befogadója a reptéri csapadékvíz tározó tó.
Felszíni vízelvezetés: 36,89 km
Ebből gyepes árok: 31, 16 km
burkolt árok: 5, 73 km
Problémát okoz a belvíz, ezzel kapcsolatosan pályázatot nyújtottunk be, amelyben azonban
sajnos továbbra sem született döntés.
Energiagazdálkodás:
Az elektromos energia szolgáltató a térségben az E.ON Energiaszolgáltató Kft. Az ellátottság
teljes körű.
A gázszolgáltató a térségben 2016. január 1. napjától a Főgáz Zrt.
Levegőminőség:
A település levegőminősége kedvező, a területen nincs jelentős, a lakosságot zavaró
légszennyező forrás.
Parlagfű okozta szennyezés egyre kevesebb alkalommal fordul elő, jellemzően a település
külterületi részein.
Összességében elmondható, hogy a település levegője országos viszonylatban jó
minőségűnek mondható.
Zaj és rezgésvédelem:
A település belterületén nem áll fenn zaj- és rezgésvédelmi probléma.
Az Őcsény külterületén található repülőtér esetében szakértői vélemény készült a mértékadó
zajterhelésről. Ebben megállapítást nyert, hogy a repülőtér üzemeltetéséből számított
mértékadó zajterhelés nem haladja meg a repülőtér telekhatárán kívül a közlekedésből
származó környezeti zajnak a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott
zajterhelési határértékeit. A szakértői véleményre tekintettel - a vonatkozó jogszabályi
előírások alapján - az NKH Légügyi Hivatala a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII.
törvény 38. § (2) bekezdése értelmében, a repülőtér területét magába foglaló "C" jelű
zajgátló övezetet jelölt ki, melynek érvényességi időtartama: 2024. december 31. napja.
Települési zöldfelületek és természeti környezet
A település zöldterületeihez tartoznak:
- járdák és az úttestek közötti zöldsávok,
- sövények és fasorok,

- köztemető,
- egyéb zöldterületek.
Magántulajdon esetén, illetve az ingatlan közterülettel érintkező, telekhatárai mellett meglévő
járdaszakasz esetében a tulajdonos feladata a tisztántartás, hó- és síkosítás-mentesítés. A
település közterületeinek, közparkjainak, köztemetőinek tisztántartásáról az önkormányzat
saját munkavállalói útján, illetve közmunkások bevonásával gondoskodik, melynek során a
fűnyírási munkálatok mellett a zöldhulladék, falevelek rendszeres összegyűjtése is
megtörténik.
Őcsény község közigazgatási területén magterületnek minősül a Duna-Dráva Nemzeti Park
területe, amely országos szintű természetvédelmi oltalom alatt áll.
Az országos ökológiai hálózaton belül az ökológiai folyosó területébe tartozik a SzekszárdBátai főcsatorna. Az övezeten belül betartandók a magasabb szintű jogszabályok előírásai.
Őcsény község közigazgatási területén magterületnek minősül a Duna-Dráva Nemzeti Park
területe. Az övezeten belül betartandók a magasabb szintű jogszabályok előírásai.
Őcsény, 2017. szeptember 14.
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