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Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település környezeti értékeinek
megőrzésére és védelmére, minőségének javítására, a korábban keletkezett környezeti károk
felszámolására, az e településen élők egészséges létfeltételeinek megteremtésére és annak
folyamatos megtartására helyi környezetvédelmi munkaprogramot dolgoz ki.

A program kidolgozására, illetve jóváhagyására a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 46. § (1) bekezdés b) pontja ad
felhatalmazást a képviselő testületnek, miszerint a települési önkormányzat – a 83/1997.
(IX.26) számú OGY határozattal elfogadott Nemzeti Környezetvédelmi Programmal,
valamint a település rendezési tervével összhangban- illetékességi területére önálló
„települési környezetvédelmi program”-ot dolgoz ki.
Jelen környezetvédelmi program összhangban van a 2004.09.29.-én elfogadott 9/2004 (IX.29)
Kt. számú a települési környezet védelméről szóló rendeletében foglaltakkal.

I.
A Program célkitűzései
Sárpilis Község Környezetvédelmi Programjának fő célkitűzései a Kvt. 1. § (2) bekezdésben
foglaltak, míg a végrehajtásra készítendő Intézkedési terv tartalmi felépítését a Kvt. 47. § (1)
bekezdésének előírásai határozzák meg:
Kvt. 1 § 82) bek.
a)

a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentését,
károsodásának megelőzését, a károsodott környezet javítását, helyreállítását;

b)

az emberi egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását;

c)

a természeti erőforrások megőrzését, fenntartását, az azokkal való ésszerű
takarékos és az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodást;

d)

az állam más feladatainak a környezetvédelem követelményeivel való
összhangját;

e)

a nemzetközi környezetvédelmi együttműködést;

f)

a lakosság kezdeményezését és részvételét a környezet védelmére irányuló
tevékenységben,

így

különösen

a

környezet

állapotának

feltárásában,

megismerésében , az állami szerveknek és az önkormányzatoknak a környezet
védelmében összefüggő feladatai ellátásában;
g)

a gazdaság működésének, a társadalmi, gazdasági fejlődésnek a környezeti
következménnyel való összehangolását;

h)

a környezetvédelem intézményrendszerének kialakítását, illetve fejlesztését;

i)

a környezet védelmét, megőrzését szolgáló közigazgatás kialakítását illetve
fejlesztését.

Településünk Környezetvédelmi Programja a törvényben meghatározott – fentebb felsorolt –
célok és feladatok helyi szinten történő megvalósítását célozza.

II.
1. A környezetvédelem helyi feladatai és megoldásuk fő mozzanatai:
A hatásköri törvényben előírt feladat- a hatáskörök ellátása, ennek színvonala, a megoldásra
váró teendők rendszeres elemezése és ellenőrzése a következő területeken: (Ktv. 47.§ (1)
bekezdés)
-

a települési környezet tisztasága,

-

csapadékvíz elvezetés,

-

kommunális szennyvíz és hulladékkezelés,-gyűjtés,-elvezetés, - tisztítás,

-

lakossági és közszolgálati eredetű zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelem
(különösen a vendéglátás, a településüzemeltetés és a kereskedelmi-szolgáltató
tevékenység végzése során),

-

helyi közlekedésszervezés,

-

ivóvízellátás,

-

energiagazdálkodás,

-

zöldterület-gazdálkodás,

-

feltételezhető, rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárítása és a környezetkárosodás
csökkentése, ebből eredendően a településre vonatkozó feladatok és előírások,
kötelezések megtétele.

2. A környezeti elemek védelme érdekében még esetleg hozandó önkormányzati rendeletek
tervezetét-

állásfoglalás

végett-

az

önkormányzat

jegyzője

megküldi

a

megyei

önkormányzatnak (Kvt..46.§ (2) bekezdés c) pont).
Az önkormányzat a környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek és határozatainak tervezetét,
illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot a
szomszédos és az érintett önkormányzatoknak, valamint a területi környezetvédelmi
hatóságnak megküldi. (Kvt.48,§ (2) bekezdés).
A Környezetvédelmi Program és az Intézkedési Terv végrehajtásról szóló részbeszámoltatás
rendje:
Évente két alkalommal:
-

az I. félévben elvégzett feladatokról szeptember 15-ig,

-

a II. félévben elvégzett feladatokról a tárgyévet követő január 31-ig.

3. Az egyes környezetvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos speciális teendők
3.1. Települési környezet tisztasága
Feladat:
-

Továbbra is –az eddigi színvonalon- biztosítani kell a szilárd hulladék, szemét
rendszeres gyűjtését, elszállítását;

-

Évente meg kell szervezni a lomtalanítási akciót;

-

Hatékonyabb közterület felügyeletet kell működtetni;

-

Erőteljesebb tájékoztató-felvilágosító propagandával elérni a település-tisztaság iránti
lakossági igényt (pl. „Tiszta épület- rendes ház” –mozgalom elindítása).

3.2 Talaj- és talajvíz védelem, csapadékvíz-elvezetés
-

A község védelme érdekében fel kell számolni a 122, 123 hrsz-ú közterületen
(közlekedési úton), valamint a 124,125 és 127 hrsz-ú beépített községi ingatlanokon
kialakult illegális hulladéklerakókat.

-

Az illegális hulladéklerakók újbóli kialakulását meg kell akadályozni, házhelyek
kialakításával.

-

Mielőbb be kell fejezni a 2007 évben a KDT Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság Vízkárelhárítási Osztálya által készített Belterület Vízrendezési Tervben
még szereplő Kossuth utcai csapadékvíz elvezető árok rendezését, átereszek kiépítését.

3.3. Kommunális hulladékkezelés,- gyűjtés, hulladékgazdálkodás
Ezen feladatok során figyelembe kell venni, a 2004. évben elkészült Szekszárd és környéke
Közös Helyi Hulladékgazdálkodási Terve dokumentációban, valamint a képviselő-testületnek
7/2004 (IX.29) Kt. számú rendelet és települési hulladékgazdálkodásról szóló rendeletében
foglaltakat.

Sárpilis Községben 2004. évtől megoldott a szilárd kommunális hulladékok gyűjtése,
elszállítása az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási KHT.-val kötött megállapodás
alapján.
-

Az összegyűjtött kommunális szilárd hulladék elhelyezését, a Dél-Balaton és
Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Program alapján, a Cikói Regionális Hulladéklerakó
telepre kell megszervezni. Várható határidő 2009. szeptember 1.

-

Folyamatosan meg kell szervezni, és be kell indítani a Községben a szelektív
hulladékgyűjtést. A szelektív hulladékgyűjtés feltétele 2 db szelektív gyűjtősziget
létrehozása.

-

A lakosság figyelmét folyamatosan fel kell hívni a szelektív hulladékgyűjtésre.

-

Ugyancsak a szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódik, a szerves hulladékok gyűjtése
és kezelése, komposztálásra a házi komposztálóláda bevezetését meg kell oldani. Így
jelentősen lehet csökkenteni a lerakott szerves anyagok mennyiségét.

-

Évente egy alkalommal meg kell szervezni a községben a veszélyes hulladékok
gyűjtését.

-

Meg kell szervezni a Községben keletkező ún. inert hulladékok (építési hulladékok)
elhelyezési lehetőségét.

-

Ezen felül a Község rendelkezik közcsatornával a keletkező kommunális folyékony
hulladékok elvezetésével Őcsény szennyvíztelepre való bejutási lehetőséggel.

-

Folyamatosan meg kell szervezni és biztosítani a folyékony kommunális hulladékok
gyűjtését, elszállítását, azon ingatlanokról, mely nem rendelkezik közcsatornával.
Elsősorban a Kispilis- közcsatornával nem rendelkező- területeken.

-

Mielőbb ki kell építeni a Kispilis településrészen a közcsatornát.

3.4. Lakossági és közszolgáltatási (vendéglátás, településüzemeltetetés, kiskereskedelem)
eredetű zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelem
-

Rendszeres helyszíni ellenőrzések ütemezése,

-

Tájékozódás lakossági fórumokon

-

Az ellenőrzések eredményeként, ha szükséges e tárgyú önkormányzati rendelet
megalkotása, hatályosulásának vizsgálata,

-

A beépítésre szánt területeken továbbá a zajvédelmi szempontból fokozottan védett
területeken keltett zaj értékelésével és kezelésével, valamint az ezzel kapcsolatos
adatszolgáltatással.

3.5. Közlekedés – átmenő forgalom miatti levegőtisztaság javítás, védelme
-

A helyi és átmenő forgalomból a levegőszennyezés nem jelentős, az épülő M6-os
autópályáról nem lesz közvetlen lehajtás a községbe. A burkolt, illetve a burkolatlan
utak folyamatos karbantartása, tisztítása, nyári locsolók használata.

-

A szilárd burkolatú utak növelése a források ismeretében.

-

Település-esztétikailag elfogadható buszmegállók és várakozóhelyek kijelölése,
kiépítése, a meglévő buszmegállók és környezetük rendbetétele, szükség szerinti
átépítése és fenntartása (Kispilis). A lakosság részéről jogos elvárás azonban a
községen belüli buszmegállók és környezetük rendbetétele is.

3.6. Ivóvízellátás - vízminőség-védelem
-

Az egészséges ivóvízellátás további biztosítása,

-

A lakosság körében a takarékos vízhasználat szorgalmazása,

-

Az elkészült szennyvízcsatorna-szakaszokra való rákötés szorgalmazása.

3.7. Energiagazdálkodás
-

a szolgáltatások biztonsága, fejlesztése

-

a „hulladék” energia hasznosításának helyi lehetőségeit fel kell tárni,

-

a

közintézményi

energiafelhasználás

csökkentése

érdekében

korszerűsítési

programokat kell végrehajtani (pl. alternatív fűtési technológiákról tanulmány
készítése, elterjesztése)

3.8. Zöldterület –gazdálkodás- zöldterületek védelme
-

fásítási akciók szervezése,

-

helyi felvilágosító munka kiegészítése, működtetése, civil szervezetek felkérése a
környezetvédelem helyi teendőinek programjaiba történő felvétel érdekében,

-

elhanyagolt területek rehabilitációja.

4. Környezetvédelmet szolgáló egyéb önkormányzati intézkedések
4.1. A képviselő-testület a környezetvédelem helyi gazdasági-pénzügyi alapjainak biztosítása
céljából környezetvédelmi alapot hozott létre, (Kvt. 58. § (1) bekezdés) melyből évente
finanszírozza az aktuális környezetvédelmi feladatok megoldását.
4.2. A képviselő-testület fontos feladatának tekinti a környezeti ismeretek terjesztését és
fejlesztését (óvodai nevelés, iskolai nevelés, képzés, művelődés, ismeretterjesztés). E
célkitűzések megvalósítására- elsősorban intézményei éves költségvetésében- céljellegű
előirányzatot biztosít.
4.3. A helyi rendezési tervek készítésénél, felülvizsgálatánál és jóváhagyásukkor külön
szempontként vizsgálja a szomszédos önkormányzatokat is érintő környezeti hatásokat a jelen
program és a rendezési terv összhangját. (Tapasztalatcsere és összefüggő közös teendők
megvitatása céljából kapcsolattartás a szomszédos települések önkormányzataival.)
5. Koordináció, tájékoztatás, tájékozódás és nyilvánosság
5.1. Koordináció
a) Sárpilis

Község

Önkormányzata

környezet

védelemének

érdekében

–a

környezetvédelmi feladatok megoldásának minden szakaszában- együttműködik a
helyi illetékes területi állami szervekkel, természetes személyekkel és szervezeteikkel.
b) Folyamatosan vizsgálja annak lehetőségét, hogy mely feladatokra hozhatók létre
gazdaságosan-

más

önkormányzattal

társulásban-

közös

környezetvédelmi

beruházások, illetve milyen már működő beruházások közös fenntartásába tudna
bekapcsolódni.

5.2.Szemléletformálás, tájékoztatás, tájékozódás, nyilvánosság
a) Környezettudatos nevelés érdekében nevelési programok kidolgozása már az óvodás
kortól kezdve. Ez az általános iskolában bővülhet mérésekkel, vetélkedőkkel, szelektív
hulladékgyűjtési programokkal.
b) A Polgármesteri Hivatal a rendelkezésre álló tájékoztatási eszközökkel és a hatósági
jogalkalmazás során mindenkinek biztosítja azt a jogot, hogy megismerhesse a
környezetére vonatkozó tényeket, adatokat, így különösen a környezet állapotát, a
környezetszennyezettség mértékét, valamint a környezet emberi egészségre gyakorolt
hatását. (Ktv. 12. § (1) bek.)
A képviselő-testület a környezet állapotáról évente egyszer- lakossági fórum
keretében- tájékoztatja a település lakosságát (Ktv.46.§ (81) bek. e) pontja).

6. A környezetvédelmi program végrehajtása:
A képviselő-testület:
a) Biztosítja a végrehajtás feltételeit:
aa) Személyi és szervezeti feltételek:
-

környezetvédelmi szakelőadói státusz létesítése,

-

közterület-felügyelet folyamatos és hatékonyabb működtetése.
ab) A programot támogató szervezetek és feltételek:

-

a környezetvédelmi alap további biztosítása

-

Községszépítő Alapítvány támogatása

-

Éves

költségvetésben

intézményeinek

a

környezetvédelemmel

összefüggő

feladataihoz céljellegű előirányzat biztosítása, pályázatok, kiállítások támogatása,
előirányzat tervezése.
-

Egészséges Ivóvízért és Környezetért Egyesület

-

Sárpilisért Egyesület

-

„Pillés” Egyesület Sárpilis

c) Figyelemmel kíséri a környezetvédelmi programban meghatározott feladatok
megoldását, végrehajtását úgy, hogy évente két alkalommal a tapasztalatokról, a
feladatok végrehajtásának állásáról beszámoltatja a környezetvédelmi bizottságát,
illetve az önkormányzat jegyzőjét.

Sárpilis, 2009. július 6.
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Környezetvédelmi
alap Folyamatos
Polgármester-jegyző
felhasználása az aktuális
környezetvédelmi
feladatok megoldása
Környezeti
ismeretek Folyamatos
Intézményvezetők
terjesztése
Koordináció, tájékoztatás, tájékozódás és nyilvánosság
Együttműködés a helyi Folyamatos
Jegyző
illetékes területi, állami
szervekkel,
intézményekkel
Szemléletformálás, tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság
Környezettudatos nevelés Folyamatos
Jegyző
érdekében
nevelési
programok kidolgozása,
intézményvezetők
felkérése
a
pályázati
lehetőségek követelésére,
megpályáztatására
A Polgármesteri Hivatal
Jegyző
tájékoztatási eszközeivel
biztosítja azt a jogot, hogy
mindenki megismerhesse
környezetére vonatkozó
tényeket, adatokat
A környezet állapotáról
Polgármester
lakossági fórum tartása
évente egy alkalommal

Sárpilis, 2009. augusztus 10.

