
Beszámoló Kemenessömjén község környezeti állapotáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 51. § (3) bekezdése
alapján a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint,
de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.

Helyi környezetvédelemmel kapcsolatos általános feladatok
A települési  környezet  védelme érdekében végzett  illetve végzendő  helyi  feladatok az alábbiak
szerint csoportosíthatók:

– A környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe tartozó hatósági
feladatok ellátása

– Önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében
– Együttműködés  a  környezetvédelmi  feladatokat  ellátó  egyéb  hatóságokkal,  szomszédos

önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel
– Környezeti állapot évenkénti elemzése

A környezetvédelemmel  kapcsolatos  helyi  szabályozási  kötelezettségének  az  önkormányzat  az
alábbi helyi rendeletek megalkotásával tett eleget. 

– A hulladékgazdálkodási valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

– A talajterhelési díjról 
– A közterület használat szabályai
– Avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Jelen rendeletek biztosítják a települési környezet védelmének alapjait.

Vízellátás, csatornázás

A település vezetékes ivóvízzel való ellátottsága közel 100 %-os. Kemenessömjén ivóvíz ellátását a
Vasivíz  Zrt.  szolgáltatja.  Mivel  a  kutakból  nyert  víz  minősége  megfelel  az  előírásoknak,  ezért
tisztítási  technológiára  nincsen  szükség. Az  elmúlt  években  a  vezetékes  ivóvíz  minőségével
összefüggésbe  hozható  megbetegedés,  egészségkárosodás  nem  fordult  elő.  Összességében
kijelenthető, hogy a szolgáltatott ivóvíz minősége megfelelő. 
Az önkormányzatnak egy konzorcium keretében lehetősége nyílt a KEHOP-2.1.3-15-2017-00082
azonosítószámú,  Vönöck  és  térsége  ivóvízminőség-javító  program  elnevezésű  projektben  részt
venni, melynek során kizárólag támogatásból megújulhat és bővülhet a Vönöck térségi vízellátó
rendszer.  A  hálózati  veszteség  várhatóan  csökkenni  fog,  ezzel  a  víztermelés  és  felhasználás
hatásfoka  javul,  ami  csökkenő  vízfelhasználás  mellett  a  felszín  alatti  ivóvízkészlet  kisebb
igénybevételével jár együtt. A projekt várható befejezése 2021. tavasza.

A község közcsatornával ellátott. A rákötések teljes körűen még  mindig  nem történtek meg,  de a
talajterhelési díj bevezetése ösztönzőleg hatott a lakosságra, a rákötések száma növekedett.
A szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer üzemeltetését  2014. június 30-tól a Vasivíz Zrt.
végzi. 



Levegőtisztaság

Kemenessömjén községben 2019. évben légszennyezettséggel kapcsolatos lakossági bejelentés nem
történt,  légszennyezőforrás  a  község  környezetében  nem  található. 2014.  év  folyamán  a
képviselőtestület rendeletet alkotott az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól, mely 2014.
május 6-tól van hatályban.

 

Hulladékgazdálkodás:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra az önkormányzat az STKH Sopron és Térsége Nonprofit
Kft.-vel kötött szerződést 2020.06.30-ig. 
A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  elszállítására  Szabó  Norbert  sárvári
vállalkozóval van az önkormányzatnak szerződése. 

Kemenessömjén, 2019. december 2.  

Kurucz Attila sk.
polgármester


