Pörböly község környezeti állapotáról tájékoztató
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1)
bekezdésének e) pontja szerint: „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 Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
55/2022. (IX.26.) számú határozatával elfogadta Pörböly község környezeti állapotáról szóló
alábbi beszámolót.
Pörböly község környezeti állapota, környezeti elemeinek értékelése
2022. év
Hulladékkezelés
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a hozzá kapcsolódó hulladékkezelés
végzéséről, hulladék lerakásáról, a közszolgáltatás szabályainak követelményeiről szóló
hatályos rendeletek előírják a települési önkormányzatoknak a kötelezően ellátandó
közszolgáltatás megszervezése. A községben keletkezett lakossági hulladék kezelését az
Alisca Terra Kft és a Vertikál Zrt végzi a lakossággal kötött szolgáltatási szerződések alapján,
heti egyszeri rendszeres szállítással. A szelektív hulladékgyűjtés keretében évi 12-12
alkalommal a papír és műanyag 10 alkalommal a zöldhulladék elszállításról gondoskodik a
szolgáltató. A pörbölyi lakosok jogosultak a keletkező kommunális hulladékot (lomot is)
beszállítani a bátaszéki, illetve szekszárdi „Hulladék udvar” - ba is.
A vízgazdálkodás és vízminőség
Pörböly területén természetes vízfolyás, állóvíz nincs. A csapadékvíz elvezetése a belterületi
szakaszon kialakított szikkasztó árokrendszerben történik. Fő gyűjtőárok, egyéb befogadó a
településen nincs. Megemlítendő, hogy a Paptava csatorna egy kisebb szakasza a pörbölyi
külterület déli részén található és a Szekszárd-Bátai főcsatornába csatlakozik, már bátai
területen. Ez a csatorna a belterülettel nincs kapcsolatban és olyan távol (vasúttól délre)
helyezkedik el, hogy a belterületi vízelvezetésre nincs is hatása.
A területen a talajvíz általában 2-3 m között helyezkedik el. Csapadékos években a
megemelkedett talajvízszint a belterületen a pincék és alagsori helyiségek fenékszintjétől 2040 cm-re jött fel.
A szántóföldi műveléssel hasznosított területeken főként felületi jellegű mezőgazdasági
eredetű szennyezésekkel lehet számolni.
A szennyvízcsatorna hálózat nincs kiépítve, ezért a felszín alatti vizek kommunális eredetű
szennyeződése jelen van.
Pörböly község területe üzemelő, vagy távlati vízbázis védelmi területet nem érint.
A földfelszín, felszí alatti rétegek és a talajok állapota
Jelentős földfelszínt szennyező objektumok (ipari üzemek, veszélyes anyagraktárak) nem
találhatók. A földfelszín terhelése elsősorban a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó
szennyezésekből (bemosódások, kemikáliák) származik.

A levegő állapota és minősége
Pörböly község levegőminőségét az egyedi fűtések, a közlekedés és az egyéb tevékenységek
emissziója határozza meg. A lakossági fűtés következtében elsősorban kén-dioxid és szilárd
anyagok levegőbe történő kikerülésével számolhatunk.
A településen jelentős légszennyező forrás nem található, jelentős ipari létesítmény nincs.
A vegetációs időszakban a gondozatlan zöldfelületek következtében a pollenfertőzöttség
(parlagfű) jelentkezik.
A település levegőminőségi besorolása összességében kedvezőnek tekinthető.
Zaj és rezgésterhelés
A településen jelentős zaj és rezgés terhelőforrás nincs. A Gemenc Zrt. fűrészüzeme a lakott
területtől olyan távolságban van, hogy zajhatása nem okoz lakossági problémát.
A közlekedésből származó zajkibocsátás jelentős, esetenként zavaró hatású, melyet az átmenő
közúti forgalom (55. sz. fkl. út) okoz. A távlati tervek szerinti elkerülő út üzembe helyezése
lecsökkentené az átmenő forgalmat.
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, köztemetőjének tisztántartásáról az önkormányzat
saját munkavállalói útján, illetve közmunkások bevonásával gondoskodik, melynek során a
fűnyírási munkálatok mellett a zöldhulladék, falevelek rendszeres összegyűjtése is
megtörténik.
A település határát érinti a Duna-Dráva Nemzeti Park területe, mely megegyezik, az un.
„Natura 2000” területtel.
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.
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