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A határozati javaslatok elfogadásához 

egyszerű többség szükséges! 

 

8.  számú előterjesztés 

 

 

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-én,  

18.00 órakor megtartandó soron következő ülésére 

 

A Község környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása 

 

Előterjesztő: Gerő Attila polgármester 

 

Készítette: Balogh Györgyi jegyző, Marosi Istvánné adóigazgatási ügyintéző 

 

Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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 Sióagárd község környezeti állapotáról. 

A környezetvédelemmel kapcsolatos helyi szabályozás az alábbi rendeleteken alapul: 

- Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.15) rendelete a talajterhelési 

díjról, 

- Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.16) rendelete a közterületek 

tisztántartásával összefüggő feladatokról 

- Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.16) rendelete a települési 

szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

. 

Sióagárd község környezeti állapota, környezeti elemeinek értékelése 2022. év 

 

Hulladékgazdálkodás: 

Sióagárd község területén a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltató Vertikál Zrt., akinek az alvállalkozója az Alisca Terra Kft. A 

szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban az utóbbi időben elég sok probléma merült fel, mind lakossági, 

mind a kihelyezett konténer kapcsán. Heti rendszerességgel jeleztük az Alisca Terra Kft felé az elmaradt 

szállításokat, illetve a kihelyezett szelektív tároló melletti rendezetlenséget.  

A szelektív hulladékgyűjtés keretében évi 12-12 alkalommal a papír és műanyag, 10 alkalommal a 

zöldhulladék elszállításról gondoskodik a szolgáltató. A Sióagárdi lakosok jogosultak a keletkező 

kommunális hulladékot (lomot is) beszállítani a szekszárdi „Hulladék udvar” - ba, ez azonban a szállítási 

költség miatt nehézkesen működik. Potenciális szennyező források: a településen dögkút nem üzemel, 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. 
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Ivóvízellátás és szennyvízkezelés: 

Sióagárd 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.  

Felszíni vizek, vízelvezetés: 

A felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés igényét kiemelő természeti adottságok: Sióagárd Tolna 

megyében a Sárvíz és Sió összefolyásánál helyezkedik el. A Sárvíz a település mellett ömlik a Sióba, 

mely Szekszárd után a Dunába torkollik. 

Levegőminőség: 

A település levegőminősége kedvező, a területen nincs jelentős, a lakosságot zavaró légszennyező forrás. 

Parlagfű okozta szennyezés egyre ritkábban fordul elő, jellemzően a település külterületi részein.  

Összességében elmondható, hogy a település levegője országos viszonylatban jó minőségűnek mondható. 

Zaj és rezgésvédelem: 

A település területén nem áll fenn zaj- és rezgésvédelmi probléma. 

Települési zöldfelületek és természeti környezet 

A település zöldterületeihez tartoznak: 

- járdák és úttestek közötti zöldsávok, 

- sövények, fasorok, 

- köztemető, 

- egyéb zöldterületek. 

 

Magántulajdon esetén, illetve az ingatlan közterülettel érintkező, telekhatárai mellett meglévő 

járdaszakasz esetében a tulajdonos feladata a tisztántartás, valamint a hó- és síkosság-mentesítés. A 

település közterületeinek, közparkjainak, köztemetőinek tisztántartásáról - saját munkavállalói útján, 

illetve közmunkások bevonásával - az Önkormányzat gondoskodik. 

.Környezeti nevelés és szemléletformálás 

A település környezeti állapotát jelentősen befolyásolja a lakosság környezettudatos magatartása, amelyet 

a környezeti neveléssel, szemléletformálással lehet elősegíteni. A környezetért felelős életvitel 

elősegítése, a természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, 

értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása fontos feladat, hogy lakóhelyünk élhetőbb legyen. Ebben 

segítséget nyújthat a helyi oktatási intézmények bevonása, együttműködés a szakosított szervekkel, mint 

pl. a vízügy, környezetvédelem. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

Határozati javaslat: 

Sióagárd Község Önkormányzat képviselő-testületének .../2022. (IX.29.) kt 

határozata 

a Község környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Sióagárd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Gerő Attila 

polgármester beszámolóját Sióagárd község környezeti állapotáról 

tudomásul veszi. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a közzétételről 

gondoskodjon. 

Felelős: Gerő Attila polgármester 

Határidő: azonnal  

Sióagárd, 2022. szeptember 23. 

        Gerő Attila s.k. 

  polgármester 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeksz%C3%A1rd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna

