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1. VÍZELLÁTÁS 
 
Őcsény Község közüzemű vízellátását önálló vízműrendszer biztosítja, 2 db mélyfuratú kúttal egy 
darab db mélytárolóval és egy darab magastároló medencével. 
A községi vízműrendszer üzemeltetője a Szekszárdi Vízmű Kft. A vízellátás jelenleg a 21.497-3/2004. 
számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. 

 
A mélyfuratú kút adatai: 
 
II. sz. kút: 
- fúrás éve:  1971. 
- kateszteri száma:  K-14 
- talp mélység:  -36,20 m 
- nyugalmi vízszint - 5,20  m 
- üzemi víz:  - 8,60 m 
- üzemben kitermelhető vízmennyiség: 400 l/perc 

 
III. sz. kút: 
- fúrás éve:  1971. 
- kateszteri száma:  K-15 
- talp mélység:  -34,40 m 
- nyugalmi vízszint - 4,90  m 
- üzemi víz:  - 8,20 m 
- üzemben kitermelhető vízmennyiség: 488 l/perc 

 
VÍZMŰTELEP ADATAI: 
- helyrajzi száma:  021 
- mélytároló medence : 100,0 m3 
- vízkezelés módja: vastalanítás 
- vízkezelés teljesítménye: 297,0 m3/h 

 
A településen szükséges nyomást a 100 m3-es víztorony szintje adja. Minimális vízszintje: 117,2 mBf, 
míg túlfolyószintje: 126,2 mBf. 
 

MAGASTÁROLÓ ADATAI: 
- helyrajzi száma:  018/2  
- víztorony térfogata: 100,0 m3 
- víztorony magassága: 126,20 m (túlfolyó szint) 
 

KÖZSÉGI ELOSZTÓHÁLÓZAT ADATAI 
- NA 80 acy:  7430,0 fm 
- NA 100 acy:  3346,0 fm 
- NA 100 KM-PVC 2656,0 fm 
- NA 125 acy:  2348,0 fm 
- NA 63 KPE:  755,0 fm 
- Házibekötések száma: 896 db 
 

A fogyasztási csúcsok kiegyenlítését és a szükséges hálózati nyomásokat a kiépített magastároló 
biztosítja. 

 
- A település 2004 évi vízfogyasztása:   82.273 m3/év = 225,40 m3/nap 

2005. évi vízfogyasztás:     83.105 m3/év = 227,68 m3/nap 
 
Vízbázis: a településen lévő két vízműkút vize határérték felett tartalmaz vasat, mangánt és ammóniát. 
A kutak trícium vizsgálata alapján mindkét kút nem védett felszín alatti vízkivételi műnek minősül. 
Vízkezelésként vastalanító üzemel. 
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FEJLESZTÉSI JAVASLAT: 
 
Őcsény község fejlesztési terve, egy nagyobb lakóövezet bővítést irányozott elő, a Báta vízfolyás, a 
Rákóczi út és a Temető által határolt területen. A többi fejlesztés és egy-két utca meghosszabbítását, 
illetve bővítését határozza meg.  
 
A fejlesztett területek közüzemű vízellátását a meglevő hálózat bővítésével megoldható.  
 
A lakóterület fejlesztés vízigénye 
170 db x 2,70 fő x 150 l/fő/d = 68,85 m3/d = 19,12 l/sec. 
 
A település nem szerepel a 201/2001. (X.25.) korm. Rendelet mellékletében így a rendelet szerint 
ivóvízminőség javítással kapcsolatban kötelezettsége nincs.  
 
2. SZENNYVÍZELVEZETÉSE 
 
Őcsény község közüzemű szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezik, egy közös szennyvíztisztító 
teleppel Decs községgel. A szennyvízelvezetés jelenleg a 21.173/2000. számú vízjogi engedély alapján 
működik, üzemeltetője a Szekszárdi Vízmű Kft. 
A település a 86/2009.. (IV.10.) korm. Rendelet szerint a Decsi agglomerációhoz tartozik. Decs, 
Sárpilis és Várdomb településekkel. 
A településen a csatornahálózat kiépítése II. ütemben történt. 
Az I. ütem kiépítése mely a település 90 %-át lefedte 1995-1997-ig tartott. A csatornahálózat 
kiépítését Decs községgel közösen valósították meg. A második ütem 1999-2000-ben valósult meg. A 
két község közösen épített egy 1000 m3/d fogadására alkalmas szennyvíztisztító telepet. A tisztított 
szennyvíz befogadója a Báta (Szekszárd-Bátai) csatorna. 
 
A kiépített szennyvízelvezető rendszer gravitációs csatorna hálózat házi bekötő csatornákkal egyes  
szennyvízelvezetési öblözettel mélypontjain közterületi szennyvízátemelőkkel 

Szennyvízelvezető hálózat főbb műszaki adatai: 
- házibekötő vezeték NA 150 KG-PVC 6.300,- fm 
- gravitációs gerinccsatorna NA 200 KG-PVC 13.613,- fm 
- bekötött ingatlanok száma: 680,- db 
- köztéri szennyvízátemelők 6 db 
- köztéri szennyvízátemelők kapacitása 163,40 m3/d 
- települési szennyvíz tisztító telep  
- szennyvíztisztító telep kapacitása 1000 m3/d 
- keletkezett szennyvízmennyiség (Decs közösen) 476,0 m3/d 
- településen keletkezett éves szennyvíz mennyiség 

 
2005. évben  169,0 m3/d 
2006. évben  170,0 m3/d 
2007. évben  185,0 m3/d 
2008. évben  195,0 m3/d 
 
 
 
Fejlesztési javaslat 
 
A kialakítandó temető, Báta csatorna és a Rákóczi utca által határolt területen egy önálló 
szennyvízelvezető öblözet kerül kialakításra, egy köztéri szennyvíz átemelővel. A köztéri 
szennyvízátemelő csatlakozik a Kossuth utcai gravitációs csatorna hálózathoz. 
A többi fejlesztési öblözeteken a meglevő gravitációs hálózat bővítésével biztosítandó a szennyvíz-
elvezetés. A szennyvízelvezető rendszer gravitációs gerinchálózat házi bekötő csatornákkal.  
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3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 
 
Őcsény község belterületi csapadékvíz elvezetését nyílt árokrendszerrel oldják meg. Csapadék víz 
elvezetés szempontjából kedvező hogy a települést ketté szeli a Szekszárd-Bátai csatorna. 
 
Az Önkormányzat település belterületi vízrendezésére egy tanulmány terv készítését határozta el. 
A biztonságos belterületi vízrendezés érdekében a belterületi nyílt árokrendszert folyamatos 
karbantartása, valamint a települést átszelő Báta csatornával hosszútávon kotorni kell.  
 
 
Készítette:  Gemenc Bau Tolna Kft. 

Szauter Lajos tervező, V3a-1/17-0058 
 
 
4. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSA 
 
Őcsény község villamos-energia hálózata a Szekszárdi Alállomásról biztosított 3 db 22 kV-os 
gerincvezetékről. 

- 38. jsz gerinc Szekszárd-Bonyhád: az 56. számú főút mentén halad, a település keleti részét 
látja el. 

- 20. jsz. Gerinc Szekszárd-Bátaszék-Bonyhád: Séd-apatak mentén halad, a település középső 
részét látja el. 

- 32. szj. Gerinc Szekszárd-Decs-Bátaszék: a belterületet, Decs községet, a külterület középső és 
nyugati részén majorokat és a Gemenci erdőt látja el. 

 
A község területén működő transzformátor állomások az alábbiak: 

1. Szekszárd Szőlőhegy V. 
2. Vízátemelő I.  
3. KG. I. (Hősök tere) 
4. KG II. (Sallai) 
5. KG III. (Rákóczi utca) 
6. KG IV. Légibázis 
7. KG V. (Árpád sor) 
8. KG VI. (Bethlen utca) 
9. KG VII. Műanyagfeldolgozó (Kossuth utca) 
10. TSz I. Gábor major 
11. TSz II (Acskó major) 
12. TSz IV központi major 
13. Szennyvíztisztító telep 
14. Keselyűsi szeméttelep 
15. Anna major 
16. Keselyűs KG. 
17. Keselyűs új vadászház 
18. Gemenci erdő 

 
5. FÖLDGÁZELLÁTÁS 

 
Az E.ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató ZRt. Tolna megyei fejlesztési programjának köszönhetően 
megépültek a nagyközépnyomású földgázvezetékek, lehetőséget teremtve a térség településeinek az 
új energiahordozó bevezetésére. 
Őcsény község élt a felkínált lehetőséggel és a lakosság, valamint a közületek összefogásával 
biztosítani tudta a beruházás anyagi fedezetét az elosztó hálózat kiépítéséhez. 
A nagyközépnyomású vezeték Decs irányából az 5113. számú összekötő út mentén halad a község 
határáig, ahonnan a község elosztóhálózata kezdődik. 
Az új energiahordozó bevezetésével lehetőség nyílt a szilárd tüzelőanyagok kiváltására, ami a 
környezeti hatásait tekintve a levegő szennyezettségi mutatóján jelentős javulást jelent. 
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Az utcai vezetékrendszer anyagát tekintve PE műanyagcső SDR 17,1 és SDR 11 nyomásfokozattal. A 
vezetékek a földgázellátási tanulmánytervnek megfelelően épültek, a hidraulikai méretezés szerinti 
átmérőkkel. A fontosabb csomópontokon a szakaszolási lehetőségek biztosítva vannak. 
A középnyomású elosztó hálózat a rendezési tervek figyelembevételével készült, a település fejlesztési 
terveinek megfelelő tartalékokkal rendelkezik. 
A földgáz elosztó hálózat a községben cca. 95%-ban megvalósult. A közintézmények mindegyike átállt 
az új, korszerűbb energiahordozó felhasználására. 
A mezőgazdasági és ipari jellegű fogyasztók a földgáz megjelenése után az energetikai berendezések 
cseréjét, illetve átállítását szintén végrehajtották. 
A lakossági felhasználás is folyamatosan bővül, amit az évenkénti bekapcsolások száma jelez. 
 
6. HÍRKÖZLÉS 
 
Vezetékes távbeszélő szolgáltatás 
 
Őcsény község távközlési szempontból a Magyar Telekom Nyrt Szekszárd primer területéhez tartozik. 
A központ helye Decs, ahol tárolt programvezérlésű digitális központ van. Egységes helyi hálózatához 
tartozik Őcsény. A központ fokozat a lakás, és közületszámnak megfelelő lefedettséget biztosít és 
rugalmasan bővíthető.  
A jelenlegi központról analóg távbeszélő és ISDN2 szolgáltatás nyújtható. A meglévő vezetékes helyi 
hálózaton Internetes szolgáltatás is igénybe vehető. 
 
Általános előírások: 
A távközlési hálózattal szemben alapvető követelmény a törzs és elosztóhálózat – más közművektől a 
szabványban előírt távolságok tartásával – közterületen történő magvalósítása. A hálózat a 
lehetőségek szerint föld felett, illetve föld alatt, a járdavonal melletti zöld sávban, telekhatáron kívül 
javasolt elhelyezni. 
 
Mobil távbeszélő szolgáltatás  
 
A község területén mindhárom mobilszolgáltató (Pannon, T-Mobile, Vodafone) vételi lehetősége 
megfelelő.  
Vodafone Mo Zrt. Őcsény külterületén (EOVx=106 441, EOVy=627 760) 36 méter magas toronnyal 
rendelkezik.  
Pannon GSM Távközlési Zrt Őcsény külterületén, a EOVx=107 710, EOVy=627 135 koordinákkal 
meghatározott helyen 40 méteres bázisállomás létesítését tervezik. 
A T-Mobile fejlesztési elképzelései nem ismertek. 
 
A Pannon által tervezett bázisállomás lakóterülethez túl közel tervezett, javasolt külterületi gazdasági 
területen elhelyezni.  
 
Kábeltelevíziós hálózat 
 
A településen kábeltelevíziós rendszer működik, gyakorlatilag minden utcára kiterjedően. A kábel-TV 
szolgáltatója a szekszárdi székhelyű Tarr Kft. 










