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1. Bevezetés
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (46-48.§) a helyi
önkormányzatok környezetvédelmi feladatai között előírja az illetékességi területére
települési környezetvédelmi program készítését és végrehajtását.
Gyömrő települési környezetvédelmi programjának célja a város környezeti állapotának és a
város környezeti teljesítményének javítása, ezáltal egészséges lakókörnyezet biztosítása a
város lakossága számára és egyben a város versenyképességének, jövőbeli fejlődési
esélyeinek növelése.
A környezetvédelmi program egy olyan átfogó környezetfejlesztési terv, amely elősegíti a
környezet- és természetvédelmi rövid és középtávú feladatok megalapozását, másrészről
hozzájárul az egyes ágazati és területfejlesztési törekvések során a környezetvédelmi
szempontok figyelembevételéhez. A program tervezését és elfogadását követően meg kell
kezdeni az abban megfogalmazott intézkedések, szabályozási és hatósági eszközök konkrét
tervezési és megvalósítási feladatait.
A program megvalósítása csak együttműködésen alapulva lehet hatékony, ezért az abban
foglaltakat a társadalmi és gazdasági szereplők bevonásával kell végrehajtani, megtalálva az
érdekeltségük mozgatórugóit. A környezetpolitika megvalósítása a végrehajtásban érdekelt
és abban közreműködő valamennyi belső (önkormányzati irodák, bizottságok, közszolgáltató
vállalatok) és külső szereplő (köz- és államigazgatás, gazdasági ágazatok és gazdálkodó
szerveik, ezek érdekeit képviselő gazdasági kamarák, szakmai szervezetek, területi érdekeket
képviselő szervezetek, a tudományos élet képviselői és társadalmi szervezetek stb.)
összehangolt cselekvését igényli.
Jelen program a 2010-2015 közötti, hat éves időszakra készült. A programot a környezet
védelméről szóló 1995. LIII. törvény előírásai szerint kétévenként kötelező értékelni és
felülvizsgálni. A program végrehajthatósága érdekében éves cselekvési terv kidolgozása és
elfogadása szükséges. A költségvetés tervezésekor ez alapján kell a környezetvédelmi
tevékenységeket meghatározni.
A környezetvédelmi program tervezését külső tervező cég megbízása nélkül, Igaz Attila
környezetgazdálkodási agrármérnök bevonásával a város Környezetvédelmi Bizottsága
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valósította meg. A tervezésben segítettek a helyi közszolgáltatók és intézmények vezetői,
valamint az önkormányzat szakemberei. A környezetvédelmi civil szervezetek is aktívan részt
vettek a megbeszéléseken a Környezetvédelmi Bizottság ülésein. A lakosság egy
környezetvédelmi kérdőív kitöltésével járult hozzá a tervezéshez. A felmérés eredményei
rávilágítottak a lakosság által fontosnak ítélt problémákra, egyúttal körvonalazódtak az
együttműködés lehetőségei is.
Gyömrő környezeti elemeinek állapotleírásához, a helyzetértékeléshez felhasznált adatok
beszerzése a szakirodalom mellett az alábbi illetékes szervek, intézmények, hatóságok
bevonásával történt meg:


Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóság,



Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság,



Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség.

A települési programok készítése során figyelembe kell venni a hierarchiában felette
elhelyezkedő, programokat, terveket, koncepciókat és azokkal megfelelő összhangot kell
kialakítani. Gyömrő környezetvédelmi programja az alábbi dokumentumokkal harmonizál:


Pest Megye III. Környezetvédelmi Program



III. Nemzeti Környezetvédelmi Program



Gyömrő Város Településfejlesztési Koncepció



Gyömrő Integrált Városfejlesztési Stratégia
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2. Előzmények
2.1 Jogszabályi környezet
Az önkormányzat környezetvédelmi feladatai a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII.
törvény szerint az alábbiak:
„46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme
érdekében
a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt
hatósági feladatokat;
b) önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak szerint, amelyet
képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá;
c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg
határozatot hoz;
d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más önkormányzatokkal,
társadalmi szervezetekkel;
e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább
évente egyszer tájékoztatja a lakosságot;
f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti
állapot javítását.
48. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a
fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben - törvényben vagy kormányrendeletben
meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál
kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg.
(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a
fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú
növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg.
(3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét,
illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot *46. § (1)
bekezdés b) pont+ a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes
környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv
szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.
(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
a) a füstköd-riadó terv,
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és
kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, valamint
c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos
eljárásban való közreműködés.
(6) A polgármester (főpolgármester) levegőtisztaság-védelmi feladatkörébe, illetőleg államigazgatási,
hatósági hatáskörébe tartozik:
a) a füstköd-riadó terv kidolgoztatása és végrehajtása;
b) a füstköd-riadó terv végrehajtása során a légszennyezést okozó, szolgáltató, illetve termelő
tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetőinek más energiahordozó, üzemmód használatára
kötelezése, az üzemeltető tevékenységének, valamint a közúti közlekedési eszközök üzemeltetésének
időleges korlátozása vagy felfüggesztése;
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A program tartalmi elemeire vonatkozóan nem készült részletes végrehajtási rendelet, így a
törvény alábbi paragrafusa szolgált támpontként a készítés során:
„48/B. § (1) Átfogó környezetvédelmi terv az e törvényben szabályozott országos *40. §+ és területi
(regionális *48/C. §+, megyei *48/D. §+ és települési *48/E. §+) környezetvédelmi program.
(2) Az átfogó környezetvédelmi terv tartalmazza:
a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők elemzésén
alapuló helyzetértékelést;
b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, valamint
környezeti célállapotokat;
c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a folyamatban
lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos feladatokat), valamint
azok megvalósításának ütemezését;
d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit;
e) az intézkedések végrehajtásának, valamint a d) pont szerinti eszközök alkalmazásának várható
költségigényét, a tervezett források megjelölésével.
(3) A területi környezetvédelmi programokban foglaltakat az adott területi szint fejlesztési
koncepciójának és rendezési, valamint fejlesztéspolitikai terveinek kidolgozása, a döntéshozatal és a
végrehajtás, továbbá az adott területre vonatkozó ágazati tervezés során érvényre kell juttatni.
„48/E. § (1) A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és
gazdasági lehetőségeivel összhangban - a 48/B. § (2) bekezdésben foglaltakon túl - tartalmaznia kell
a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel,
b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép készítésére
kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján készítendő intézkedési
tervekkel,
c) a zöldfelület-gazdálkodással,
d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával,
e) az ivóvízellátással,
f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással,
g) a kommunális szennyvízkezeléssel,
h) a településihulladék-gazdálkodással,
i) az energiagazdálkodással,
j) a közlekedés- és szállításszervezéssel,
k) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás
csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a települési környezetvédelmi program - a település
adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban - tartalmazhatja
a) a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának
javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata érdekében különösen:
aa) a területhasználattal,
ab) a földtani képződmények védelmével,
ac) a talaj, illetve termőföld védelmével,
ad) a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével,
ae) a rekultivációval és rehabilitációval,
af) a természet- és tájvédelemmel,
ag) az épített környezet védelmével,
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ah) az ár- és belvízgazdálkodással,
ai) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás várható helyi
hatásaihoz való alkalmazkodással,
b) a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel
kapcsolatos feladatokat és előírásokat.
(3) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt
feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és figyelemmel kíséri a feladatok
ellátását.

Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről önkormányzati vonatkozású rendelkezései:
55. § (1) A települési önkormányzat - fővárosban a fővárosi önkormányzat - az illetékességi
területén található helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartására tervet készít. A tervnek
az országos, a regionális tervekkel összhangban kell lennie. A tervet a települési önkormányzat
képviselő-testülete, a fővárosban és a megyei jogú városban a közgyűlés (a továbbiakban együtt:
képviselő-testület) rendelettel fogadja el.
(2) A tervek előterjesztéséhez a *nemzeti park+ igazgatóság előzetes véleménye szükséges. Az
elfogadott önkormányzati természetvédelmi terv egy példányát meg kell küldeni az igazgatóságnak.
62. § (1) Törvényben meghatározott esetekben természetvédelmi feladatokat települési
önkormányzatok is ellátnak.
(2) A helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásáról, természeti állapotának fejlesztéséről,
őrzéséről a védetté nyilvánító települési önkormányzat köteles gondoskodni.
(3) A települési önkormányzat a természet védelmének helyi - területi feladatai ellátására az
önkormányzat környezetvédelmi alapjában (Kt. 58. §) természetvédelmi célokat szolgáló részt hozhat
létre.
63. § (1) A települési - fővárosban a fővárosi - önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati
természetvédelmi őrszolgálatot működtethet.
(2) Az önkormányzati természetvédelmi őr feladata a helyi jelentőségű védett természeti terület
védelme érdekében a külön törvényben és az 59. §-ban meghatározott jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt keretek között az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat
tagjaira vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben határozza meg…

Az 1991. Évi XX. Törvény – A helyi önkormányzatok és szerveik, … feladat és hatásköréről
rendelkezik.
Környezet- és természetvédelem
85. § (1) A települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörébe tartozik:
a) a helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánítása;
b) a helyi jelentőségű természeti érték megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, bemutatásáról,
valamint helyreállításáról történő gondoskodás;
c) területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása;
d) csendes övezet kialakításának elrendelése a zaj ellen fokozott védelmet igénylő létesítmény körül;
e) helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása;
f) védett kategóriába tartozó területeken alacsonyabb levegőtisztaság-védelmi követelmények
megállapítása;
g) rendelettel rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv (füstköd riadóterv) megállapítása;
h) az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre
vonatkozó szabályok megállapítása;
i) az önkormányzati környezetvédelmi alappal való rendelkezés és gazdálkodás.
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(2) A polgármester (főpolgármester) környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörébe, illetőleg
államigazgatási hatósági hatáskörébe tartozik:
a) a rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv (füstköd riadóterv) kidolgoztatása;
b) szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmény esetén a veszélyes mértékű zajt és rezgést
okozó tevékenységek korlátozása, felfüggesztése, illetőleg feloldása;
c) a légszennyezést okozó, szolgáltató és/vagy termelő tevékenységet ellátó létesítmények
üzemeltetőinek más energiahordozó és/vagy üzemmód használatára kötelezése, a tevékenységnek
időleges korlátozása vagy felfüggesztése;
d) a védetté nyilvánítási eljárás megindításakor a védelemre tervezett természeti területet
veszélyeztető tevékenység legfeljebb három hónapra történő megtiltása, és a tilalom legfeljebb 30
nappal történő meghosszabítása;
e) a helyi védelem alatt álló természeti értéket veszélyeztető tevékenység 30 napig terjedő
időtartamra megtiltása, és a tilalom 30 nappal történő meghosszabítása;
f) a helyi védelem alatt álló természeti területen a jogszabályban előírtak teljesítésére történő
kötelezése, valamint a közlekedés és a tartózkodás korlátozása.
(3) A jegyző környezet- és természetvédelmi feladat- és hatáskörét a Kormány rendeletben állapítja
meg.
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2.2 A program stratégiai elvei
Fenntartható fejlődés elve
A jövő generációk életfeltételeinek biztosítása érdekében a természeti erőforrásokkal való
ésszerű gazdálkodást figyelembe kell venni. A fenntartható fejlődés a környezeti értékek
megtartását és a jövő generációkért érzett felelősség elvét érvényesíti. Környezetvédelem
szempontjából a társadalom fenntartható fejlődése a környezet fenntartható használatát
jelenti, vagyis azt az alapelvet, hogy úgy javítsuk az emberi élet minőségét, hogy közben a
természeti

erőforrásokat

fenntartó

ökológiai

rendszerek

teherbíró

és

megújuló

képességeinek határain belül maradjunk.
Megelőzés elve
A környezeti, környezet-egészségügyi problémák megelőzése könnyebb, gazdaságosabb és
hatékonyabb, mint a helyreállítás, javítás. Ezért a környezethasználati, fejlesztési
kérdésekben, tevékenységek folytatásánál a legnagyobb elővigyázatossággal kell eljárni.
Felelősség elve (szennyező fizet elv)
A kedvezőtlen hatásokat, bekövetkezett károkat annak kell elhárítania, akinek a
tevékenysége okozza/okozta azt.
Együttműködés, partnerség elve
A

fenntartható

fejlődés

elveinek

megfelelő

környezethasználatok

kialakításában,

fenntartásában, a környezeti problémák megoldásában az érintett/érdekelt állami,
önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi, érdekvédelmi szervezetek együttműködése
biztosítandó, elősegítendő.
Tájékoztatás elve, információk szabad áramlásának elve
A környezet minőségére, állapotára, a környezet-egészségügyi veszélyekre vonatkozó
adatok, információk megismerése/megismertetése alapvető állampolgári jog. Lehetővé kell
tenni a mindenki számára a hozzáférést a környezeti információkhoz, amelyekkel a hivatalos
szervezetek rendelkeznek. Emellett biztosítani kell az állampolgárok számára, hogy
beleszólhassanak a döntéshozatali folyamatokba is.
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2.3 Az Önkormányzat eddigi intézkedései
A település korábban még nem készített környezetvédelmi programot. Ennek ellenére az
önkormányzat az ezredforduló után számos környezetvédelmi jellegű fejlesztést hajtott
végre, a legjelentősebbek:


Megvalósult a csatornázási program, amely lehetőséget biztosít a település csaknem
teljes területén a szennyvízcsatornára történő rákötésnek.



Kiépült a település burkolt úthálózata, ezáltal jelentős mértékben lecsökkent a levegő
porszennyezettsége.



A szennyvíztelep továbbfejlesztése 2005-ben megtörtént, azóta a telep tisztított
szennyvizei folyamatosan határérték alatti értékeket mutatnak.



Megvalósult a Duna-Tisza közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási Rendszer, amelynek részeként Gyömrőn rekultiválták a volt
hulladéklerakót és megépült egy hulladékgyűjtő-udvar. A rendszer üzemeltetése
várhatóan 2010-ben elindul.



A tudatos városfejlesztésnek köszönhetően számos oktatási-, nevelési intézmény
újult meg, bővült ki és vált energiahatékonyabbá.



A települési zöldterületek állapota nagymértékben javult, leginkább a Tófürdő és
környékén történt fejlesztéseknek köszönhetően.



Javultak a helyi közlekedés feltételei az önkormányzat által üzemeltetett helyi busz
bevezetésével, a vasúti megállóhely felújításával, valamint a városközpontban és a
vasútállomásnál a parkolóhelyek bővülésével.
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Helyzetelemzés
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3. Környezeti elemek állapota
3.1 Levegőminőség
A város éghajlata átmeneti az alföldi és a hegyvidéki éghajlat között. Az évi napfénytartam
1950 óra felett van. Az évi középhőmérséklet 10-10,5 Co, a vegetációs időszak
átlaghőmérséklete pedig 16,3-16,7 Co körül alakul. A fagymentes időszak 185-190 nap, a
tavaszi és őszi határnapok április 15, illetve október 20. Az évi csapadék mennyiség 600 mm
körül van, a vegetációs időszak összege 340 mm. A kistarcsai mérőállomáson 577 mm/év, az
isaszegin 561 mm/év átlagértéket mértek. A térségben 24 óra alatt hullott legtöbb csapadék
203 mm volt. A terület ariditási indexe 1,17-1,20. Az uralkodó szélirány ÉNy-i, az átlagos
szélsebesség 3 m/s körül van. (Marosi-Somogyi, 1990)
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet 1. számú melléklete szerint Gyömrő az első kategóriába sorolható. A zónák típusai
az alábbiak:
A csoport:

agglomeráció: a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló
21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése szerint.

B csoport:

azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja.
Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a
területen e légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettség meghaladja
a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport:

azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van.

D csoport:

azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték
között van.

E csoport:

azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.

F csoport:

azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja
meg.
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1. táblázat: Gyömrő zónacsoport besorolása

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint
kéndioxid
1. Budapest és környéke

nitrogéndioxid

szénmonoxid

szilárd
PM10

B

D

C

E

benol

E

A levegőminőség mérési adatokkal alátámasztott, pontos meghatározása nehézségbe
ütközik a településen, mivel nincs állandó kihelyezett automata vagy manuális mérőállomás.
Az ÁNTSZ nem végzett a városban az elmúlt időszakban ilyen jellegű mérést. Mivel ezek a
mérések nagyon költségesek, ezért csak különösen indokolt esetekben, például baleseteknél
történnek mérések. Légszennyező anyagokat kibocsájtó üzemeknek évenkénti önbevallást
kell végezni, az adatszolgáltatást a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség
ellenőrzi. Ipari tevékenységet folytató vállalkozóktól származó adatok később bekerülnek a
központi adatbázisba, majd lekérdezhetővé válnak az Országos Környezetvédelmi
Információs Rendszer (OKIR) webes felületéről. Az OKIR-on belül működő Levegő-tisztaság
védelmi Információs Rendszer (LAIR) minden esetben a légszennyezés mértéke (LM) éves
jelentésben beküldött kibocsátási adatokra alapul. A 2. számú táblázat mutatja a település
összesített légszennyezőanyag kibocsájtását 2005-2008-ig terjedő időszakára. A <0,5 azt
jelenti, hogy kiváló minőségű az adott szennyezőanyagra a levegő minősége.
2. táblázat: Összesített légszennyező anyag kibocsájtás
Szennyezőanyag

2006

2007

2008

1 - Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

12 - Kénsav-kénsav gőzök (SPECIFIKUS)

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

152 - Xilolok

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

160 - Sztirol

26

<0,5

<0,5

<0,5

3

<0,5

<0,5

<0,5

45

130

108

<0,5

3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2

323

347

606

384

307 - Izo-propil-alkohol

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

308 - Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

2 - Szén-monoxid
24 - Foszforsav
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310 - Formaldehid

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

312 - Aceton

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

313 - Metil-etil-keton / 2-butanon /

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

315 - Ciklohexanon

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

323 - Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

406 - Dimetil-amin

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

46 - Kadmium és vegyületei Cd-ként

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

584 - Fluor gőz vagy -gáznemű szervetlen vegyületei
(HF- ként)

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

600 - Izo-propil-acetát

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

7 - Szilárd anyag

<0,5

<0,5

1

1

729 - Butil-diglikol / dietilén-glikol-monobutiter /

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

77 - Mangán és vegyületei Mn-ként

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

710 223

687 403

593 399

<0,5

999 - SZÉN-DIOXID

Forrás: OKIR adatbázis

A levegőminőséget befolyásoló tényezők közül kiemelésre kerültek a közlekedés, az ipari- és
lakossági kibocsájtások, valamint a mezőgazdaság hatásai.
Közlekedés
A közlekedési eredetű fő légszennyezők a szén-monoxid, a szén-dioxid, a nitrogén-oxidok,
az illékony szerves vegyületek, PAH vegyületek, a lebegő por, és a korom. A légszennyezés
nagysága egyenes arányban van a gépkocsi darab számának növekedésével. A gépkocsi
állomány, KSH adatbázisa alapján, exponenciális növekedést mutat. Míg 2003-ban 4104 db
személyautó volt regisztrálva, addig 2007-ben ez a szám már 4835-re nőtt. Ez 17%-os
növekedést jelent. A tehergépjárművek száma 513-ről 623-ra nőtt,

21%-os növekedés

okozva. Levegő minőség szempontjából kedvező, hogy az országos főutak elkerülik a lakott
részeket, az M0-s keleti szakaszának átadása óta pedig a kamionos tranzitforgalom
jelentősen visszaesett. A porterhelést nagyban lecsökkentette a 2004-ben kezdődött
aszfaltozási program, amely során a város útjainak 95%-a kapott burkolatot. Napjainkban
csupán a szélső határ utak és egy-egy újonnan kialakított lakótömböt feltáró utak
burkolatlanok.
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Ipari kibocsájtók
A Hatósági Alap Nyilvántartó Rendszer szerint az alábbi telephelyeken üzemelő, helyhez
kötött, légszennyező forrásokon kibocsátott légszennyező anyagok határértékeit vizsgálják
rendszeresen.


Szinter-Color Kft., Levél utca 23, Szinterező üzem;



RESIN Műgyantafeldolgozó és Felületkezelő Kft., Dózsa György út 112-116., Porlakkok
gyártása, forgalmazása, szinterezés, korrózióvédelem;



Godány Gyula Gábor, Kossuth Lajos u. 12/a, Autófényező műhely;



Gt Reflects Bt, Rákóczi utca 45., Fémgőzölés, karniskészítés;



Fémfelület kezeléssel foglalkozik továbbá a Szinter Family Bt a Gróf Teleki utca 2., és
Szinter System Bt. a Vadvirág u. 21. szám alatt;

Lakott területek közé ékelődött több szállítmányozással foglalkozó cég. A telephelyekre
érkező többletforgalom miatt a légszennyezettség és a zajterhelés mértéke ezek környékén
magasabb mint a város többi területén.


Deliver Kft., Szegfű u. 5-7.;



KO-VA Kft., Gróf Teleki u 210;



H-S Trans Kft.

Lakossági kibocsájtások
A lakosság a levegő szennyezéséhez leginkább a fűtési rendszereken keresztül, valamint az
avar és a kerti hulladékok égetésével járul hozzá. A háztartások nagy többsége már áttért a
korszerű, földgázzal való fűtésre, aminek a káros anyag kibocsájtása lényegesen kisebb a
szén vagy fatüzelésnél. A településen az ingatlanok többsége (84,2%) be van kapcsolva, a
belterületen 100%-ban megépült, gázhálózatba. A 2007-es statisztikai adatok alapján a
háztartási vezetékesgáz-fogyasztók száma 4511 volt. Az új társasházakat már földgázfűtéssel
szerelik fel, így a korszerű fűtéssel rendelkező lakások száma tovább nőtt. A régi építésű
házak egy jelentős része vegyes tüzelési rendszerrel rendelkezik és a földgáz árának
drágulása miatt többen térnek vissza a fa- és széntüzeléshez. Nagyobb problémát az jelent,
hogy veszélyes hulladékokat, műanyagokat is elégetnek a kazánokban, az így keletkezett füst
nagymértékben tartalmaz erősen toxikus szennyezőanyagokat.
15
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Mezőgazdaság
A

növénytermesztés

közvetve

a

talajok

fedetlenségével

hozzájárul

a

levegő

porszennyezéséhez. A defláció következtében a porszemek a rajtuk lévő műtrágya-, illetve
peszticid maradványokkal a légtérbe jutnak és komoly egészségkárosítást jelentenek az
élővilág számára. A fedetlen talajfelszínről történő kiporzás mértéke is jelentős a nagy
összefüggő táblák és a táblaszéli erdősávok hiánya miatt.
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3.2 Vízminőség
Vízrajz
Gyömrő természetföldrajzi szempontból a Duna-Tisza vízválasztóján, a Cserhát hegység déli,
valamint a Gödöllői-dombság és a Pesti hordalékkúp síkság határán fekszik. A város
igazgatási területén húzódó vízválasztó miatt a felszíni vizek egy része az Alsó-Tápióba, míg a
nagyobb része a két tó vizét is levezető Halas-patakba vagy annak mellékágaiba kerül,
ahonnan a Gyáli-patakon keresztül végül a Soroksári-Dunába torkollik.
Felszíni vízfolyásai a Halas-patak, a Szilhát-patak, a Döbön-patak. A patakok jelenkori
képződmények, helyenként széles, nedves rétekkel. A völgyekben a talajvíz a felszínhez közel
van, és helyenként a felszínre tör forrás alakjában, máshol vizenyős, mocsaras, lápos
részeken szivárogva nyáron kiszáradó kis patakokat táplál. A vízfolyásoknak a vízjárása és
hozama nagy szélsőségek között ingadozik. (Kasza, 1997).
A város központjában található két mesterséges tó, a Tófürdő (strand) és mellette a Tőzegestó. A Tófürdő Gyömrő egyik állóvize, mely a város központjában az 1900-as évek elején
keletkezett egy volt téglagyár alól feltörve. Erről a feltörő vízről később kiderült, hogy
gyógyhatású, melyet először 1924-ben Dr. Okulicsányi Kuthy Dezső tett közzé. A víz a
reumatikus panaszok enyhítésére, a környezet jó klímája miatt pedig a tüdőbetegek
felüdülésére is alkalmas. A strandot 1926-ban nyitották meg, azóta Tófürdő néven ismert, és
egyre nagyobb ismertséget hoz Gyömrőnek, különösen mióta a tó vizét folyamatosan
figyelik, kezelik és környezete is rendezett.
A Tófürdőt csatorna köti össze a Tőzeges-tóval, amely évtizedek óta horgásztóként
funkcionál. Ezt elsősorban a Gyömrői Horgász Egyesület tagjai tartják karban, évente több
alkalommal takarítják a környezetét, kezelik a nádat, tavaly a meder egy részének a kotrása
is megtörtént. Ezek a tavak azonban nemcsak idegenforgalmi vagy településesztétikai
szempontból jelentősek, hanem fontos természeti értékek is.
Felszíni vizek
A Pécel határában eredő Alsó-Tápió 1,5 km hosszan érinti a város közigazgatási területét. Az
Alsó-Tápió vízminőségének mérésére szolgál a Tápiósüly területén megtalálható mérőpont,
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azonban a nagy távolság miatt ennek értékei nem adnak Gyömrőre vonatkozóan releváns
információkat.
A Gyáli-főcsatorna, a környék legnagyobb vízhozammal rendelkező vízfolyása, 2,6 km-en
érinti a város közigazgatási határát délen. Ez a csatorna gyűjti össze a szomszédos
települések, valamint Gyömrő tisztított szennyvizeit is. A csatorna vízminőségét a dunaitorkolatánál lévő védett területek miatt fokozottan ellenőrzik. A patak rekonstrukciójára
előzetes vizsgálatot készített el a NATURAQUA Kft., aminek során többek között
megvizsgálták a patak medrében lévő iszapot is. A Halas-patak torkolata alatt mért értékek
egyik toxikus fém és a TPH esetében sem lépik túl a 10/2000 (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM
együttes rendelet határértékeit.
Gyömrőn, a Tófürdőből ered a Halas-patak (18. sz. csatorna), amibe később két mellékága, a
Szilas-patak és a Döbön-patak torkollik be. A rendszerváltás előtt a Pest Megyei Vegyi- és
Divatcikkipari Vállalat (PEVDI) beleengedte az ipari szennyvizét, ami miatt a patak
vízminősége rossz volt, jelenleg már nem éri ilyen mértékű terhelés a patakot. A KözépDuna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KDV-KÖTEVIFE)
részletes adatait az MSZ 12749 szabvány szerint értékelve megállapítható, hogy a vízfolyás
minősége a legtöbb vizsgált paraméter esetében a tűrhető III., vagy jó II. kategóriába
tartozik. (Lásd 3. táblázat)
3. táblázat: A Halas-patak vízminősége

Vízminőségi jellemzők

Vízminőségi osztály
2000

2001

2002

2008

Oxigénháztartás

II.

II.

III.

II.

Tápanyag háztartás

II.

III:

II.

V.

Mikrobiológiai paraméterek

III.

III.

III.

III.

Egyéb paraméterek

III.

III.

II.

III.

Forrás: KDV-KÖTEVIFE
A Tófürdő vízminőségét minden szezon alatt havonta ellenőrzi az ÁNTSZ, a jegyzőkönyvek
szerint bakterológiai szempontból kiváló minősítéssel rendelkezik. A környék egyik legjobb
minőségű állóvize. A Tőzeges-tó iszapjának az összetevőit 2008 márciusában vizsgálták be a
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kotrási terv részeként és a veszélyes szennyező anyagokra (PAH-ok, BTEX-vegyületek)
vonatkozóan határérték alatti eredményeket produkált. A vizsgálat eredményei a 3. számú
mellékletben találhatóak.
Felszín alatti vizek
A település alatt nagy kiterjedésű vízben gazdag réteg van. A talajvíz kb. 5-6 m mélyen
helyezkedik el, mennyisége fajlagosan csekély, de mégis kitesz 100 l/s-ot. A rétegvizeket
feltáró artézi kutak átlagos mélysége 100 m körüli, vízhozamuk mérsékelt (Marosi-Somogyi,
1990)
A településen található egy kiépített artézi kút, amelynek a 103 m méter mélyről feltörő vize
kiváló minőségű, percenként 18 liter vizet hoz a felszínre. Az összetevők egyike sem haladja
meg a határértékeket a kútnál lévő mérési eredményeket jelző tábla szerint.
A rétegvizek jó minőségűek, azonban a vízműbe beérkezett, ásott kutakból származó
vízminták egy kivétellel ammónia, nitrit és nitrát tekintetében jelentősen meghaladják a
határértéket. A vezetékes ivóvíz minőségének mérése kötelező, a kapott eredmények
többségében határérték alattiak. Egyes kutatások szerint a város alatt termálvízforrás
található, ami hasznosítva tovább növelhetné a város turisztikai potenciálját, valamint
elláthatná a városközpont közintézményeinek fűtését is.
A talajvíz magasságának változása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság üllői
mérőállomásából kapott adatok alapján megállapítható, hogy a 90-es évek elején körülbelül
360 cm-es átlagos vízszint volt, míg az utóbbi 5 évben 280 cm-es éves átlagos érték körül
mozog. A 2006-os év extra magas volt, 140 cm-ig emelkedett és az átlaga 200 cm körül volt.
A

talajvíz

minősége

a

korábbi

évtizedek

intenzív

mezőgazdálkodásnak

és

a

csatornázatlanságnak köszönhetően mára megromlott. Egyes korábbi sajtóinformációk
szerint a volt PEVDI vegyi üzem környékén lévő kutak vizét már öntözésre sem lehet
használni, annyira elszennyeződtek.
A felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmét kiemelt feladatként kell kezelni és a
felszín

alatti

vizek

védelméről

szóló

219/2004.

(VII.21.)

Kormányrendeletben

megfogalmazott környezeti célkitűzések alapján kell megvalósítani. Az illegális kutak és
vízkivételezések feltérképezését kiemelt figyelemmel kell kísérni.
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3.3 Talajminőség
Jellemző talajtípusok
A város legnagyobb része a Gödöllői-dombság kistáj déli részén helyezkedik el, de a
közigazgatási határ déli részét már a Pesti-hordalékkúp síkság, míg a keleti részét a MonorIrsai-dombság kistáj határolja. Az Ófalu átlagos tengerszint feletti magassága 150-165 m, a
újabb településrészeké 160-170 m közötti. A területet nagy arányban borítja lösztakaró.
Genetikai talajtípus szerint jellemzően barnaföldek találhatók meg, de kisebb részben barna
erdőtalaj és réti talaj is előfordul. A löszön képződött, vályog fizikai féleségű, kedvező
vízgazdálkodási tulajdonságokkal rendelkező talajok döntő hányadát kiváló termékenységük
miatt szántóföldként hasznosítják. A patakvölgyekben homokon és löszös üledéken réti
talajok alakultak ki. Ezeket rosszabb vízmegtartó tulajdonság és magasabb szerves anyag
tartalom jellemzi. (Rakó, 2000.)
A genetikus talajtípusok közigazgatási területen történő elhelyezkedését az 1. számú
melléklet mutatja be. Látható, hogy a település legnagyobb részén homok fizikai féleségű
Ramann-féle barnaföldek találhatók, a déli részen pedig a réti talaj a domináns. (lásd 2.
számú melléklet) Az 1970-es évek Termelő Szövetkezeti üzemi térképe óta a talajok
minőségére vonatkozóan nem készült átfogó vizsgálat, így a változásokra vonatkozóan nem
rendelkezem aktuális adatokkal.
A belterülettől délre található az országosan 1238 pontból álló Talaj Információs és
Monitoring Pontok (TIM pontok) egyike, azonban ennek az adataiból Gyömrő teljes
területére nem lehet levonni messzemenő következtetéseket. A TIM pontok elemzésével az
ország teljes területére vonatkozóan kaphatók releváns információk.
Földtani felépítés
A város tágabb környezetében vizsgált fúrásokban a felső Pannóniai képződmények
bizonyultak a legidősebbnek. Az Üllő-I. fúrás 652 m-ben, a Monor K-209 fúrás 901 m-ben, a
Dunaharaszti K-38 fúrás 701 m-ben felső Pannóniai üledékekben állt le. E képződmény
együttes felszínén Gyömrőtől D-re a Tófürdő közelében foltokban fordul elő (Nagyalföldi
Tarkaagyag Formáció). A felső-pannon sorozatot nyugodt településű, csekély dőlésű rétegek
alkotják. Az idősebb fekvőképződményekre diszkordánsan települ, általános dőlésiránya DKi. Az összlet DK-i irányban, Üllő-Péteri térségében kivastagszik, a fekü üledékek mélyebb
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helyzete miatt. A felső-pannóniai képződményeket homok, homokos kőzetliszt, kőzetlisztes
agyag, agyag, agyagmárga rétegek váltakozása jellemzi. A szürke, kékesszürke tömör agyag,
agyagmárga, aleuritos agyag rétegekben közbetelepülésként gyakran finomszemű, dúsan
csillámos

homokrétegek,

helyenként

aprókavicsos,

homokos

molluszkás

rétegek

mutatkoznak. A homok, homokos kőzetliszt, kőzetlisztes agyag kifejlődések a felső pannon
magasabb szintjeiben gyakoribbak.
A felső-pannon feküképződmények felett változó vastagságban negyedidőszaki üledékek
húzódnak. A negyedidőszaki képződmények alsó rétegeit a Duna teraszai és hordalékkúp
teraszai képviselik. A dunai üledékek Ny-ról K-felé egyre idősebbek. A pleisztocén V. számú
teraszanyagában homok, iszap és kavicsrétegek egymással váltakozva, esetenként lencsésen,
illetve kiékelődve települtek. A kavicsos üledékek Üllőtől É-ra a felszínen ill. felszín közelben
található, Üllő környezetében és tőle D-re negyedidőszaki üledékekkel fedve húzódik az
Alföld süllyedéke felé. A rétegek dőlése D-i, DK-i, Ecser és Maglód irányában a jó vízadó
homokos, kavicsos rétegek vastagsága csökken, gyakoriak a kiékelődő rétegek.
A folyóvízi üledékeket pleisztocén folyóvízi és kevert löszös homok, holocén futóhomok és a
mélyebb laposokban finomszemcsés üledék (agyagos kőzetliszt, kőzetliszt) fedi változó
vastagságban. A Gyáli-patak patak mentén ártéri üledékek, változó (1,0-2,0 m) vastagságú
finomszemcsés öntésképződmények a jellemzők.
Gyömrő környékének földtani felépítésére a mátyásföldi és a Gödöllő térségi CH kutató
fúrások adatai szolgáltatnak további információt. Ezek szerint a Dunántúli - középhegységnek
a harmadidőszak folyamán változatosan tagolódott mezozoós övének kb. 2000 m mélységbe
süllyedt részeire mintegy 100 m eocén, több 100 m vastag oligocén üledéksor rakódott le.
Az alsó-pannóniai agyagos homokköves üledék feküjét 1000 m körüli mélységben tételezik
fel. A felső-pannóniai összlet vastagsága 600 - 700 m. A felszín alatti negyedidőszaki
homokos iszapos üledék vastagsága 50 - 55 m.
Rétegvizek gazdaságos feltárásara csak a pleisztocén és a felső - pannóniai képződményeinek
a porózus szintjei alkalmasak. A pleisztocén összletben 20 - 50 m között van víztermelésre
alkalmas porózus szint, melyre számos kutat telepítettek a község területén. (RMTIvóvízbázis pályázat)
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Talajokat veszélyeztető tényezők
A nagytáblás gazdálkodás jellemző döntően a külterületekre. A szél okozta deflációs
veszteségek és lejtős területeken az erózió következtében a talajok értékes, tápanyagban
gazdag felső rétege egyre vékonyabbá válik. A talajok állapotát a közúti közlekedésből
származó leülepedő szennyezőanyagok, toxikus nehézfémek leginkább az út tengelyétől
számított 100-100 méteres sávon belül szennyezik el.
A volt PEVDI-vegyi üzem telephelyén a Dózsa György úton, több száz tonna ismeretlen
összetételű, kevert összetételű veszélyes hulladékot tárolnak. A terület kármentesítése csak
külső forrás bevonásával lehetséges, amelynek becsült összege 200 millió forint. Potenciális
veszélyforrást jelentenek belterületen a kisebb műhelyekben, pl autószerelő műhelyekben,
valamint a lakosságnál keletkező elhasználódott akkumulátorok, valamint a fáradt olajok,
nem megfelelően kezelés esetén. A Deliver Kft. telephelyén lévő benzinkút és a Mendei úti
MOL-kút is kockázatot jelent talajvédelmi szempontból, egy esetleges szivárgás, vagy havaria
bekövetkezése során. Potenciálisan szennyezett lehet a volt katonai laktanya területe is.
A talajokat terhelik a csatornahálózatra nem csatlakozott ingatlanokon lévő, nem megfelelő
szigeteléssel ellátott házi szikkasztókból, emésztőkből elszivárgó szennyvizek is. A
belterülettől délre lévő 30 ha-os zártkerti területen, az ún. Rózsahegyen nincs kiépített
csatornahálózat, így az állandóan lakott ingatlanokról elfolyó szennyvizek folyamatosan
terhelik a felszín alatti vizeket és a földtani közeget egyaránt.
Az illegális hulladéklerakásokból is bemosódhatnak káros anyagok a talajokba. Az elhagyott
hulladékok vegyesen tartalmaznak veszélyes hulladékokat és fertőző hulladékokat is
egyaránt,

amelyek

lebontása

biológiai

úton

nem

megoldható.

Az

illegális

szennyvízbevezetések a nem használt kutakba nagymértékű helyi szennyeződéseket
okoznak. Az állattartó telepek közül több is felszíni vízfolyás közelében, lejtős területen
található. A keletkezett trágya elhelyezésére fokozottan ügyelni kell, a tápanyagok vizekbe
való bejutásának a megakadályozására.
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4. Települési környezet állapota
4.1 Ivóvízellátás
A város ivóvíz ellátását 2002. május 1.-től a Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft.
végzi. A város Ny-i oldalán, a Szilháton 11 mélyfúrású kúttal, nagy kiterjedésű területen
telepítve alakult ki a jelenlegi vízbázis az 1980-as évek elején. A vízmű létesítése óta néhány
kutat megszüntettek, többet felújítottak. A vízmű kútjainak talpmélysége 80 és 300 m
közötti, az egyes kutak vízhozama 120 l/p és 700 l/p közé esik. A kutak adatai részletesen az
5. számú mellékletben találhatóak. A vízmű névleges kapacitása 3500 m3/d, a 2000. és 2001.
évi csúcsfogyasztás 3300 m3/d, 2005-ben 3000 m3/d értéket ért el. A téli fogyasztás 2000
m3/d körüli. A kitermelt és értékesített vízmennyiségekre vonatkozó adatok a 4. számú
táblázatban olvashatóak. A jelenlegi hálózati veszteség – a vízhálózat 60-as, 70-es években
épült, nem megfelelő állapotú acél és azbeszt cement vezetékeinek következtében – jelentős
mennyiségű.
4. táblázat: vízmennyiségi adatok 2006-2010
2009.
év

2008 év

2007 év

2006 év

Összes termelt víz

704.850

667.320

686.970

631.000

Kiszámlázott lakossági fogyasztás

541.355

522.703

532.395

437.576

5.807

4.986

4.586

5.995

53.162

46.210

41.271

53.958

Összes kiszámlázott víz

600.324

573.899

578.252

533.529

Nem kereskedelmi célú víz (értékesítési

104.526

93.421

108.718

97.471

59.500

60.120

66.188

56.648

15

14

16

15

14.989

14.525

14.385

14.202

99

98

101

84

129

126

131

122

Átlagos napi vízigény

1931

1.950

1.900

1.750

Napi csúcsvízigény

2900

3.200

3.120

2.670

Vízigény (m3/év)

Kiszámlázott intézményi fogyasztás
Kiszámlázott ipari fogyasztás

veszteség)
Hálózati veszteség becsült mennyisége
Értékesítési veszteség a termelés
százalékában
1 főre jutó fogyasztás / igény
(l/fő/nap):
Ellátott lakosszám összesen (fő) 95%
1 főre jutó lakossági (háztartási) fogyasztás
Bruttó 1 főre jutó igény
Mértékadó mennyiségek (m3/nap):

Forrás: KEOP Ivóvízminőség javító pályázat részletes megvalósíthatósági tanulmány
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A jelenlegi átlagfogyasztás 1950 m3/nap, csúcsvízfogyasztás 3200 m3/nap. Mind az átlag,
mind a csúcsfogyasztás értékei – 5 évre visszamenően - folyamatos növekedést mutatnak,
melyet igazolnak a népesedési folyamatok is. A jövőbeni népesség növekedés, és az
önkormányzat fejlesztési tervei szerinti távlati vízfogyasztás eléri a 3500 m3/nap értéket,
mely a meglévő – vagy újonnan létesített - kutak üzemeltetésével biztosítható.
A szilháti területen a fejlesztésekhez szükséges vízbázis többlet kialakítása nem javasolható a
víz növekvő ammónia és nitrát tartalma miatt. A 90-es évek elején megalapozott
vízkutatással a város K-i részén, a Mendei út melletti kutatófúrást végleges víztermelő kúttá
alakították ki és 2008-ban csatlakoztatták a hálózathoz. A vízkutatás alapján Mende
irányában újabb két kút létesítésére van remény. Kutanként várhatóan 600-800 m3/d, a
jelenlegitől eltérő vízadó rétegekből kitermelhető, kifogástalan minőségű ivóvíz beszerzésére
van lehetőség. Ez a kút nem csupán a vízigények növekedése miatt szükséges, hanem
vízminőség javító hatása miatt is. Az elosztó hálózattól független direkt vezeték tölti az alsó
tároló medencét, ahol a kifogásolható minőségű vízzel keveredve jobb minőségű víz
továbbítható a fogyasztók felé.
5. táblázat: Víz-, szennyvízdíjak és ellátottság
Év

Gyömrő Város
Ivóvízhálózatra
csatlakozott
háztartások
száma (db)

Ivóvízhálózatra
csatlakozott
háztartások
aránya az
összes
háztartáshoz
képest (%)

Vízdíj
(Ft/m3)
+ÁFA

Szennyvízdíj (Ft/m3)
+ÁFA

Lakossági
15m3

Közületi

Lakossági

Közületi

alatti/feletti

2006

5010

94

203/285

285

257

257

2007

5172

95

223/314

314

280

340

2008

5325

95

245,83

345,83

308,33

379,17

2009

5.478

96

268

377

336

413

Forrás: KEOP Ivóvízminőség javító pályázat részletes megvalósíthatósági tanulmány
A víztárolás két lépcsős rendszerben történik. A 2x500 m3-es alsó tároló a Lengyel utcai
vízmű telepen található. Itt lehetőség van az ivóvíz csírátlanítására, a kitermelt víz kezelése
pedig időszakos klórgáz adagolással történik. A tároló medencékből vízszintes tengelyű
szivattyúk továbbítják az ivóvizet a települési csőhálózatba, illetve a 2x500 m 3 kapacitású
ellennyomó medencébe. A vezérlésre a közelmúltban URH adatátviteli rendszer épült az
ellennyomó medencék és a Lengyel utcai vízmű telep között. A tárolók összes kapacitása
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további fogyasztás növekedés esetén is biztonsággal kielégíti az igényeket, nem kell a tároló
kapacitás növelésével foglalkozni. A település domborzati viszonyaiból adódóan a felső
tároló medence magassági elrendezése továbbra is képes a szükséges nyomásszintet tartani.
A Lengyel utcában található vízmű telepen van egy nyomásfokozó gépház 4 vízszintes
tengelyű szivattyúval. Az üzemviteli épület egyik szárnyában találhatók a víztechnológiához
kapcsolódó helyiségek (vezérlőterem, szivattyú gépház, aggregátor gépház, klórozó,
elektromos fogadó, stb.), míg a másik szárnyában a szociális blokkok, az irodák és a műhely.
(Szervezeti és Működési Szabályzat, 2007)
Az ivóvízellátó rendszer körvezetékes kialakítású, melyhez a település szélein ágvezetékek
kapcsolódnak. Az NA 100-300 átmérőjű KM PVC anyagú nyomóvezetékek hossza 83000 fm.
A csőhálózatot 17%-ban acél, 58 %-ban azbeszt és 25%-ban műanyag csövek alkotják. A közel
30 éves, vas és azbeszt tartalmú csövek a gyakori meghibásodások miatt ellátási
problémákat idéznek elő. A helyi szolgáltató folyamatosan végez rekonstrukciós
munkálatokat (a 2008-as beruházáskor a Szent István úti régi, korrodált vascsöveket
cserélték ki). 2009 júniusában fejeződtek be a városközpont átépítési munkálatai, ahol egy új
körforgalom megépítésével együtt új parkolókat és díszburkolatot is átadtak a lakosságnak. A
körforgalom alatt lévő elavult acélcsövekből álló elágazásokat, tolózárakat felújították és
kicserélték, valamint egyszerűsítették a hálózati csomópontot. A Gyáli-csatorna gyömrői
szakaszának gyökérzónás tisztítását 2009-ben végezte el a vízmű. Minél előbb el kell végezni
az acél, illetve az ugyancsak elavultnak, és hálózati veszteségi forrásnak tekinthető azbeszt
szakaszok kiváltását. Legsürgetőbb a Dózsa György út alatti, vízbázistól a Lengyel utcai
vízműhöz vezető, nagyon rossz minőségű acélvezetékek, valamint a vasútállomás előtti T
alakú csőszakaszok cseréje.
A felhasznált vízmennyiségek körülbelül 9 %-a közületi felhasználó. A termelt, valamint a
hálózatba juttatott ivóvíz fizikai, kémiai, bakterológiai (esetenként toxikológiai) vizsgálatát a
47/2005.(II.11) Kormányrendelettel módosított 201/2001 (X.25.) számú Korm.rend.1., 2.
számú melléklete előírásai, a 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet, valamint az ÁNTSZ által előírt
ütemterv alapján az üzemeltetőnek rendszeres ellenőrzés keretében kell elvégezni.
Az ÁNTSZ laboratóriumi vizsgálatai alapján a működő vízmű kutak többségében a vas-, és az
ammónium tartalom határérték feletti, ezért a kutakból kitermelt víz nem mindig elégíti ki a
vonatkozó rendelet előírásait. Az ivóvíz hálózatban lerakódó vastartalom zavarosságot,
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esetenként kellemetlen ízt és szagot okoz a fogyasztóknál, és ritkán előfordul mikrobiológiai
szennyezettség is. A hálózati vízben felszaporodó nitrifikáló baktériumok a határértéket
meghaladó ammóniumot az emberi egészségre veszélyes nitritté alakítják, mely miatt a
szolgáltatott víz minősége néha kifogásolt, különösen a csúcsfogyasztási időszakokban. A
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete
vízhigiénés szakvéleménye szerint „bebizonyosodott, hogy a város ivóvízellátó rendszerében
a nitrit határérték túllépések gyakorisága megnőtt”. A 2008. áprilisban elvégzett 10 ÁNTSZ
mintavétel sorozatból a nitrit-mérési eredmények közül 6 haladta meg a 0,5 mg/L
határértéket, és ezek többsége fogyasztási pontokon vett mintákból származott. A 2008. és
2009. években, nyári időszakban heti rendszerességgel vett mintákban, valamint az azóta
vett néhány mintában nem volt ammónia – nitrit – nitrát határérték túllépés.
2009-ben Európai Uniós vízminőség javító, vízbázis bővítési pályázat első körén szerepelt
sikerrel a település. A második fordulóhoz szükséges előkészítő munkákra nyert el pénzt,
amiből a dokumentációk, egy megvalósíthatósági tanulmány, ezzel párhuzamosan pedig a
vízjogi engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítésére nyert pénzt az önkormányzat. A
teljes kivitelezés várható költsége közel 770 millió forint lesz, aminek a 85 %-a vissza nem
térintendő uniós forrás. Március végén került benyújtásra a második fordulóhoz szükséges
pályázati anyag. A bíráló bizottság a műszaki tartalmat és a költségvetést elfogadta. A költség
– haszon elemzésben (30 évre vetített költség – díjkalkuláció)

pontosítást írt elő. A

módosítás beadva. Végleges döntés várhatóan szeptember közepén történik meg.
A pályázat keretében a település keleti oldalán – a már meglévő 1 db kút mellett - létesülő új
vízbázis kutakból kitermelt, kifogástalan minőségű vízzel történne a város ivóvízellátása,
felhasználva a meglévő vízellátó rendszer üzemképes berendezéseit, létesítményeit,
vezetékeit a szükséges felújítások, korszerűsítések végrehajtását követően.
Az új vízbázis összesen 4 db kútja mellé egy új tolózárakna és összekötő vezetékek létesítése
is szükséges. Az új vízbázis, valamint a meglévő vízműtelep korszerűsítése mellett – a
kútvizek „másodlagos szennyeződésének” megelőzésére - a 60-as, 70-es években lefektetett
acél és azbesztcement csővezetékek egy részének kiváltása is elkerülhetetlen.
Az új vízbázis kialakítása után a 4 db, összesen 2500 l/min mennyiségű, a 201/2001. (X. 25.)
Kormányrendeletnek megfelelő, kifogástalan minőségű vizet adó, kútaknával ellátott
kutakból a búvárszivattyúkkal kitermelt 150 m3/h mennyiségű víz tolózáraknán, NÁ 300 mm
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méretű, KPE vezetéken keresztül a meglévő 2 x 500 m3-es alacsonytározóba, majd – a
korszerűsített, frekvenciaszabályozott nyomásfokozó szivattyú blokk segítségével – a
meglévő 2 x 500 m3-es magastározóba és az ivóvízhálózatba jutna. A kútvizek
fertőtlenítésére új, korszerű klórgázadagoló berendezés kerülne felszerelésre a meglévő
üzemviteli épületben. A klórgázadagolás megfelelő beállításával a hálózatba juttatott vízben
maradó, kb. 0,2-0,3 mg/L szabad klórtartalom megfelelő védelmet nyújtana a hálózati víz
bakteriális elfertőződése ellen.
A vízmű számára folyamatos problémát jelent az illegális vízvételek, illetve a
szennyvízcsatornára való illegális rákötések és csapadékvíz bevezetések felderítése illetve
megakadályozása. A vízmű fokozza a 2009-ben megkezdett fogyasztói ellenőrzéseket,
általános lesz az egy-egy utcában történő teljes körű ellenőrzés, több illegális víziközmű
használót sikerült már leleplezni, akik komoly pótdíjra számíthatnak. Statisztikai adatok
szerint Gyömrőn kb. 150 ház illegálisan bocsát be szennyvizet és legalább 80 csapadékvizet.

27

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

4.2 Csapadékvíz elvezetés
A város alapvetően két vízgyűjtő területre esik: az É-i rész az alsó-Tápió vízgyűjtője, a többi
terület a Halas-patak (18. sz. csatorna) vízgyűjtője, amelynek végső befogadója a Gyáli
főcsatorna. Ezek a felszíni vízfolyások a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében,
míg a településen található összes árok, illetve csatorna a Tófürdővel együtt Gyömrő város
Önkormányzatának kezelésében van. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest megyei
Igazgatósága kezeli a városon keresztülhaladó 3111, 4603. és 31306. jelű közutak árkait és
csatornáit. A városban az elvezetési módok között egyaránt megtalálható nyílt árok, burkolt
árok és zárt csatorna is.
A város belterületi vízrendezésére a HIDROKÖR Környezetvédelmi Kft. 39/2000 tervszám
alatt 2000-ben vízjogi elvi engedélyezési tervet, majd az elvi vízjogi engedély (H.481456/2000) birtokában vízjogi létesítési engedélyezési tervet készített 2001-ben. A vízrendezési
feladatokra vonatkozó kiviteli terv az egész városra vonatkozóan nem készült el, mert az, az
önkormányzatnak nagy anyagi megterhelést jelent. Ezért a város első ütemben megrendelte
a Döbön patak és a Dózsa György úti árok által határolt terület kiviteli tervét, ami 2009 első
felére készült el. A város 14 vízgazdálkodási területegységre lett felosztva, a további kiviteli
tervek elkészítése ütemezetten várható. (Településfejlesztési koncepció, 2009)
A város területe vízelvezetési szempontból négy részre tagolódik. Az első rész a
vasútvonaltól északra lévő terület a Petőfi-teleppel együtt. Itt húzódik a vízválasztó, ami
végső soron a Duna és a Tisza vízgyűjtő rendszerének a határát is jelenti. A Nefelejcs utca és
a Határ utca között lévő vízválasztó vonaltól északra eső területről minden csapadékvíz az
Alsó-Tápióba folyik le. A vízválasztótól déle eső utcákból a 18/2, 18/2-a és 18/2-b csatornák
gyűjtik a csapadékvizeket és vezetik a 18. számú csatornába. A vasútvonal alatt egy átvezetés
található csupán. A területen a meglévő és tönkrement nyílt árkokat a csatornákkal együtt ki
kell tisztítani.
A második terület a Budapest-Újszász vasútvonaltól délre eső terület, ami Gyömrő túlnyomó
részét foglalja magába. Itt a közvetlen befogadó nagyrészt a tórendszer, valamint a 18/2 és
18/3-as

számú

árokrendszer.

Több

helyen

a

tömbbelsőkben

és

egyes

utcák

kereszteződésében lefolyástalan területek találhatók. Itt lokális szikkasztók kialakításával
lehet csökkenteni az elöntésből eredő károkat.
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A harmadik terület a Mendei úttól keletre húzódó terület a Klotild-teleppel együtt. A K-Ny
irányú esésű külterületről a lezúduló csapadékvíz a Mendei út melletti házakat veszélyezteti.
A területről a csapadékvíz a Halas-patakba nem igazán vezethető le. Védekezésként
korábban záportározók épültek, amelyek már részben feltöltődtek. Ezek ki kell tisztítani és
további tározók létesítésével az érkező vizeket fel kell tartani és szikkasztással a talajba
vezetni.
A negyedik terület az Ófalu Bajcsy-Zsilinszky utca és a Péteri felé vezető út, ahol a meredek
lejtés miatt nagy sebességgel tud leérkezni a csapadék. Hirtelen, nagy mennyiségeknél a
buszfordulónál és a régi malomnál az árkok nem képesek elvezetni a vizet. Az itt épülő új, 810 lakásos társasházak telkein sincs kialakítva vízelvezető csatorna. (Településendezési terv,
2006)
Az elmúlt években megvalósultak kisebb fejlesztések, mint a Kossuth téri körforgalom
építése során beépített csapadékáteresztő cső, valamint a Tőzeges-tó irányába megépült
betonozott vízelvezető csatorna. Az Üllői út, a Gróf Teleki utca és a Mendei út melletti árkok
kotrása az útszakasz felújításával egy időben, 2009-ben megtörtént. A 2010 április-május
havi folyamatos esőzések következtében több, mélyebben fekvő területen kellett
közbeavatkozni az árkok kotrásával és az átereszek tisztításával.
Csapadékvíz elvezetés szempontjából a legkritikusabb területek a Bajcsy Zsilinszky utca
menti árkok, a volt Magtár környéke, a volt szeméttelep, valamint a Dózsa György út PEVDI
melletti szakasza jelentik. Fejleszteni szükséges a Kóczán út menti árok és a 3111.j út
találkozását, valamint a Bimbó utcát.
Az

önkormányzat

megrendelésére

2009-ben

megtörtént

a

Döbön-patak

teljes

mederhosszának a kotrása, valamint a Halas-patak egy részének a megtisztítása is, a
munkálatokat a megbízott Közép-Dunamenti Beruházó és Szolgáltató és Kereskedelmi
Vízgazdálkodás Társulás szakemberei végezték el. A beavatkozás nagymértékben javította a
vízfolyások elvezető képességét.
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4.3 Kommunális szennyvízelvezetés,- kezelés
A település a 25/2002. (II. 27.) kormányrendeletben meghatározott Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program szerint a 15 000 lakosegyenérték
feletti terhelésű szennyvíz-elvezetési agglomerációs területekhez tartozik. Gyömrő egy
három település alkotta agglomerációban van B45/1 agglomerációs kóddal. Az agglomeráció
központja Gyömrő, a további települések: Ecser és Maglód. A szennyvíztelep fejlesztése
1992-ben indult el. A telep irányítását a Gyömrő és Térsége Víziközmű Kht. 2002-ben vette
át, majd ugyanebben az évben technológiai fejlesztések valósultak meg. A Környezetvédelmi
Hatóság többször megbírságolta az üzemet a tisztított szennyvíz határértékek túllépése és a
nem megfelelő iszap elhelyezés miatt. A 2004-2005-ben megvalósult bővítést és
korszerűsítést követően a tisztító kapacitása 3500 m3/d lett. A megnövelt kapacitású és
fejlesztett technológiájú tisztítómű próbaüzeme 2005. augusztus 11.-én kezdődött és
2007.03.31-ig tartott. Átmeneti iszaptároló is épült. Üzemeltetési engedélyt 2008-ban kapott
a létesítmény. Azóta fogadhat szippantott szennyvizeket is. 2006 óta nem szabtak ki a
tisztítóra környezetterhelési bírságot, I. osztályú minőségű tisztított szennyvizet bocsájt a
Gyáli-főcsatornába. A tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó határértékek a 6. számú
táblázatban láthatóak.
6. táblázat: A telepre vonatkozó kibocsájtási határértékek

Srsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szennyező anyagok
Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk
Biokémiai oxigénigény BOI5
Összes nitrogén
Ammónia-ammónium-nitrogén
Összes foszfor
SZOE
Összes oldott anyag
Összes lebegő anyag
ANA detergens

Határérték
[mg/l]
50
15
15
10
1,8
2
1000
35
2

Forrás: Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft.

2009 augusztusában a csatornadíj tartozások majdnem 100 millió forintra rúgtak, ami már
veszélyeztette volna a szolgáltatás ellátásának biztonságát. Ennek a megelőzése érdekében
Gyömrő létrehozott egy külön céget a szennyvíztelep üzemeltetésére, ahol a három érintett
önkormányzat a tulajdonos, így az elszámolt költségek vitathatósága csökkent. A Gyömrő-
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Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft. 2009. október 1-e óta látja el a feladatát, az
átalakítás következtében kisebb létszámleépítésre került sor.
Jelenleg körülbelül 75%-os kihasználtsággal üzemel, átlagosan 2700-2800 m3/d (száraz idei)
nagyságú szennyvíz érkezik be két vezetékből. A 2009-es mennyiségi adatok a 7. számú
táblázatban találhatóak. Az I-es ág Maglód, Ecser települések szennyvizét gyűjti össze és a
Maglódi I. végátemelő juttatja a NA200-as PVC KM nyomócsövön a tisztítótelepre. A II-es
ágon érkezik Gyömrői szennyvíz, szintén NA200-as PVC KM szennyvíz nyomócsövön. A
települések szennyvizét a gravitációs hálózatok a kisátemelők segítségével nyomóvezetéken
gyűjtik össze és a végátemelők továbbítják nyomócsöveken keresztül a telepre. Az I-es ágon
érkező szennyvíz minőségével a nagy szállítási távolság miatt sokszor gond van. Gyakoriak a
szaghatások, dugulások és időnként hidrogén-szulfid kiválás is a folyamatos tisztító mosatás
ellenére. A 2-es ágon beszállított gyömrői szennyvizek minősége a rövid lefolyási idő miatt
kielégítő, szaghatás nem jelentkezik.
Gyömrőn összesen 66.6 km csatornahossz található. A közműolló meglehetősen zártnak
mondható, mivel 1 km közüzemi vízvezetékre 0,85 km közüzemi szennyvízvezeték jut. Az
elválasztott rendszerű csatornahálózat ellenére a csapadékvíz befolyások záporok, zivatarok
esetén jelentős mértékűek, ami a rosszul kivitelezett csatornaépítésből, szigeteletlen
átemelőkből, a csatorna fed lapok helytelen szintre emeléséből, a rossz lejtésű utak
építéséből és a nem megfelelő belvíz elvezetésből adódnak. Csapadékos időjárás alkalmával
a hidraulikus terhelés akár a másfél-kétszeresére is megnőhet. (Településrendezési terv,
2006)
7. táblázat:A szennyvíztelep 2009-es mennyiségi adatai

Ősszes tisztított szennyvíz

831 856 m3

Átlagos napi

2280 m3/d

Termelt szennyvíziszap

5245 m3

Elszállított iszap

5050 m3

Szippantott szennyvíz

2184 m3

Felhasznált vegyszer

4335 l

forrás: Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep Üzemeltető Kft.
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A tisztítási technológia előülepítés nélküli teljes biológiai tisztítás 12 ºC feletti nitrifikációval,
denitrifikációval és részleges iszapstabilizációval. A tisztítási folyamat során keletkezett 1820% szárazanyag tartalmú szennyvíziszapot az átmeneti tárolóból a tisztító mellett lévő
iszaptárolóba szállítja egy cég hat hónapos pihentetésre. A pihentetés után Gyömrő
területén lévő 120 hektár nagyságú mezőgazdasági területre kerül kihelyezésre, valamint
komposztálásra.
Levegőtisztaság védelemi szempontból kedvező, hogy a telep 1,5 km-re a lakott területtől
külterületen helyezkedik el. A gépi rács gépház zárt légterét külön elszívó berendezéssel van
ellátva, amellyel a bűzkeltő anyagok eltávolításra kerülnek. A víztelenített iszapot zárt
konténerben szállítják az átmeneti tárolóba, így az környezeti terhelést nem okoz. A zárt
iszapvíztelenítő csarnokban, víztelenítés közben a konténer nyitott, ekkor forrás elszívással
az esetleg kilépő bűzkeltő anyagokat a külső térbe vezetik. A teljes biológiai tisztítási vonal is
nyitott, a megfelelő oxigén ellátás esetén és a technológia megfelelő betartása mellett nem
keletkezik bűzhatás. (Működési szabályzat, 2003)
A Gyömrői szennyvíztisztító-műből a megtisztított szennyvíz a Gyáli I. főcsatornába folyik,
amelynek a vize a Ráckevei-Soroksári Duna-ágba folyik. A szennyvíztisztító telep a
Szigetszentmiklós-Dunaharaszti-Taksony környékén, valamint a szigetcsépi Csupics-sziget
körül található védett úszóláp területek miatt egyedi kibocsájtási határértéket kapott. A
2009. év nyers és tisztított szennyvíz minőségi adatai a 4. számú mellékletben láthatóak,
egyik mérési eredmény sem haladja meg a határértékeket.
A lakossági tározókban összegyűlt szennyvizek engedélyköteles elszállításával a településen a
Deliver Kft. foglalkozik. Korábban Gyálra szállította el a szippantott szennyvizet, de 2008-tól
kezdve már a gyömrői telepre viszi.
A településen ipari szennyvíz kibocsátással érintett vállalkozások köre nem jelentős. A
porlakkok gyártásával, forgalmazásával, szinterezéssel, korrózióvédelemmel foglalkozó Resin
Kft. végez előtisztítást, mielőtt a közcsatornába bocsájtja a szennyvizét, ezen kívül két
savanyító üzem jelent az átlagosnál nagyobb terhelést. Több üzem nincs rácsatlakozva a
hálózatra, ők saját tisztítóval rendelkeznek. Ilyen például a MOL-benzinkút, és a Deliver Kft.
telephelye is, mindkettőn autómosás is működik.
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Gyömrő belterületének csatornahálózati kiépítettsége 90 % fölött van, a közüzemű
szennyvízcsatornába bekötött lakások aránya 74% (4081 db) volt 2008-ban a KSH adatbázisa
alapján. A város Helyi Építési Szabályzata tiltja a szikkasztást, de vélelmezhető, hogy nem
minden rácsatlakozás nélküli ingatlan rendelkezik zárt, szivárgásmentes tárolóval, ezzel
terhelve a talajokat és felszín alatti vizeket.
A szennyvízkezelés nem minden háztartás esetében történik a szabályoknak megfelelően.
Egyik szabálytalan módszer a szennyvíz használaton kívüli kutakba való bevezetése, míg a
másik gyakori mód, amikor a fogyasztó az emésztőjéből búvárszivattyúval szivattyúzza a
szennyvizet a telkén lévő tisztítónyílásba. A vízmű az ellenőrzéseket nem csupán
véletlenszerűen vagy lakossági bejelentés alapján végzi, hanem kidolgozott a lakosságra több
szempont alapján kockázatelemzést is, ezzel hatékonyabbá téve a felderítéseket.
A Gyáli-patak terhelhetőségi tanulmánya szerint, az előzetes vizsgálatok alapján a telep
bővítése engedélyezhető. A Közép-Duna Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
munkatársa szerint Gyömrőnek inkább vésztározó építését, és az iszapsűrítő kapacitásának
növelését kellene megoldania. Jelenleg a fejlesztések területén még sok a kérdés, ugyanis
Maglód és Ecser Önkormányzata is le szeretne válni a gyömrői telepről. Ecseren már
elfogadott elvi építési engedéllyel rendelkezik a beruházás, hamarosan a kivitelezés fázisába
léphet, míg Maglód önálló szennyvíztisztító telep építésére pályázik Európai Uniós
forrásokból. Ehhez előbb még Maglódnak le kell válnia a szennyvíz-elvezetési
agglomerációról, aminek Gyömrő a központja. Ha ezek a beruházások megvalósulnak, akkor
a gyömrői telepen nagy kapacitás szabadul fel és a túl alacsony kihasználtsággal működő
telep üzemeltetése nem lesz gazdaságos. Azonban ha nem történnek meg a beruházások,
akkor a települések tervezett fejlesztései miatt megnövekedett igényt már csak bővítéssel
lehet kezelni.
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4.4 Zöldfelület-gazdálkodás
A növényzettel borított terek, parkerdők, ligetek sok ember számára nyújtanak
kikapcsolódási lehetőséget, pihenésre megfelelő környezetet, tehát egyértelműen szolgálják
a rekreációs és idegenforgalmi érdekeket. A zöldfelület erőteljesen módosítja a helyi klíma
alakulását, kedvezően befolyásolja a hő- és vízháztartási viszonyokat, a levegő
szennyezettségének mértékét, valamint csökkenti a zaj és a rezgés terjedését. A parkok,
fasoros utcák hozzá járulnak a település karakterének, arculatának kialakításához, és
szerkezeti tagolásában is részt vesznek. A zöldterületek a település egyes területi egységeit
egymással és a környező tájjal kapcsolják össze, szervezik egésszé. (Csapóné, 2001)
Gyömrőn a T-STAR adatbázis alapján 2008-ban az összes zöldfelület 57981 m2 volt. A
zöldfelületek aránya a belterületekhez képest jónak mondható, de településrészenként
eltérő. A zöldterületek mennyisége a városközpontban és a déli részen kimagasló, de egyes
telepeken: Mária-telep, Petőfi-telep, nem kielégítő. A parkok, játszóterek hiányát itt a kertek
növényzete pótolja.
A zöldfelületi rendszer elemei
A település kiemelt zöldfelületi értékeit a városközpontban lévő két tó és az ezeket
körülvevő erdős, ligetes és nádas területek jelentik. A körülbelül 6 ha-os nagyságú Tófürdő
és környezete több funkciót is ellát. Az északi részén horgászni lehet, míg a többi része
strandolásra alkalmas. Télen pedig a korcsolyázók és jégkorongozók veszik birtokukba. A tó
körül kivilágított, betonozott sétálóút vezet. A nyári szórakozásnak is teret ad a tó, a közepén
lévő körbárral és a parton lévő étteremmel, szabadtéri diszkóval együtt. A tó fejlesztése
2003-ban kezdődött, amikor az önkormányzat saját kezelésébe vette a területet elhanyagoló
bérlőjétől. A meder kialakítása, a kiszolgáló létesítmények, vízforgató, játszótér, virágágyások
telepítése után vehették igénybe a látogatók a strandot, és évről évre egyre nagyobb
számban töltik itt a pihenést. Területén jelentős kocsányos tölgy és korai juhar állomány
található. A Tófürdőtől délkeletre található a Tőzeges-tó, aminek az értékei a
természetvédelem fejezetnél kerülnek részletesebb kifejtésre.
Az 1960-as években mesterségesen kialakított Tőzeges-tó vizének utánpótlása több helyről
történik meg. Egyrészt a Tófürdőből érkező csatornán keresztül, másrészt a környező
területekre lehulló csapadék mennyiségéből. Az évtizedek alatt a tó vízszintje az átlagos 1,5
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méterről 80 centiméterre csökkent le a feltöltődés és az eutrofizáció következtében. Ez a
mélység már veszélyezteti a horgászatot is, mivel a halaknak az életfeltételei jelentősen
romlanak. Ezeknek a folyamatoknak az ellensúlyozása érdekében a meder rekonstrukciójára,
kotrására volna szükség.
A védett Tőzeges-tóhoz közvetlenül kapcsolódik a templomok környezete, a Kossuth tér
ligetes faállományaival, gondozott körforgalmi csomóponttal, valamint egy nagy kiterjedésű,
még rendezetlen közterülettel, a volt búcsúhellyel. A búcsúhely területe az önkormányzat
szándéka szerint gyűjteményes kert lesz. A területre 2008 áprilisában elkészült egy
környezetrendezési és kertépítészeti terv. A terv szerint a savanyú talajt, nedves élőhelyet
kedvelő növényeket társulásonként és taxononként csoportosítva, létrehozható egy speciális
gyűjteményes park, amelynek értékét emeli, hogy az ország ezen részén nincs hasonló
élőhely. Fajtagyűjteményekhez hasonlóan célszerű az egyes családokat, nemzetségeket egyegy területen bemutatni. Így bemutatásra kerülnének a honos ártéri, mocsaras és tőzeges
élőhelyek fajai. A parkon több irányból sétány lenne kialakítva, ami összekötné a főbb
irányokat és egyben elválasztaná az egyes nemzetségeket. A padokkal, kerékpártárolóval,
információs táblával, kúttal kiegészülve tovább növelné a város idegenforgalmi vonzerejét.
(Kertépítészeti terv,2008)
A Halas-patak menti zöldfolyosót a partját kísérő ligetek, a beépítetlen kertvégek
zöldfelületei és a Puky úttól nyugatra lévő vízállásos, mocsaras, nádas területek jelentik,
amely a patak és oldalágai természetes vizes élőhelyeivel, bokorfűzeseivel, fűzligeteivel
külterületen folytatódik.
A Szabadság téri közpark meghatározó szereppel bír a város zöldfelületi rendszerében. A
Polgármesteri Hivatal épületei, az általános iskola, a sportcsarnok és a központban lévő
kereskedelmi létesítmények, szórakozóhelyek miatt elsősorban a találkozás területe, egyfajta
városi fórum. Kiemelkedő az 1,3 ha-os terület idős vadgesztenye és korai juhar állománya. A
park felújítása 2009-ben már részben megtörtént, a városközpont fejlesztési nyertes uniós
pályázat keretében további parkfelújítás várható.
A Tófürdőtől északra helyezkedik el a városi sporttelep. A 2,5 ha-os területen található a
labdarúgó pálya nézőtérrel, egy teniszpálya, valamint egy rendezetlen rész, ahol kerékpáros
pálya van. A focipálya talaja játékra sokszor nem megfelelő a mély fekvésből adódó belvíz
problémák miatt. A területet idős nemes nyárfasor szegélyezi a Tófürdő levezető csatornája
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mentén. A város vezetése a sportpálya helyére egy wellness központ és szálloda létesítését
tűzte ki célul, azonban a világgazdasági válság késlelteti a beruházás megvalósítását.
Az Erzsébet-telep központjában lévő Eskü tér szabadtéri színpadával számos rendezvénynek
ad otthont. Aszfalt borítású sportpályáját füves terület veszi körbe, valamint egy felújított
játszótér is helyet kapott mellette. A lekerített tér körül idős akácok és fehér nyárfasor
helyezkedik el.
A település zöldfelületében jelentős szerep jut a játszóterekre is, ahol a gyerekek szabadon
játszva tölthetik el szabadidejüket. A József Attila utcai 0,5 ha-os játszótér korábban épült,
így nem az Európai Uniós szabványoknak megfelelő kialakítású. A Nefelejcs utcai játszótér
már az Európai Uniós szabványoknak megfelelően épült, területén azonban nincsenek fák,
valamint nincs elkerítve a forgalmas utca felől. A Kossuth Ferenc utcai játszótér beékelődött
a buszforduló és a lakóházak közé, ez sincs körbekerítve. A Kossuth téri óvoda melletti
játszóteret elkerítették a Mendei úttól, a játékok száma bővítésre szorul. A játszóterek
fejlesztése nagyon költséges, valamint a vandalizmusnak köszönhetően a telepített új
játékok, eszközök élettartama alacsony.
A Teleki kastély kertje rendkívül értékes terület a város zöldfelületi rendszere
szempontjából. Az elkerített terület előzetes bejelentkezéssel látogatható. Az Üllői út felől a
kastélyhoz nyírfasor vezet. A közel 10 ha-os parkban számos kocsányos tölgy matuzsálem,
galagonya faj mellett jelentős szarvasbogár kolóniák is megtalálhatóak. A parkot a területen
lévő megyei fenntartású Gyógypedagógiai Intézet lakói kezelik.
A temetők is a település zöldfelületi rendszerének lényeges elemei. Gyömrőn három temető
található. A legrégebben működő a Gróf Teleki utca végében lévő „falusi temető” a 19.
század második felében kezdte el betölteni szerepét. Itt látható az országosan védett Telekikripta. Ma már a temető kegyeleti parkként is funkcionál. A Táncsics Mihály utca és a Mendei
út kereszteződésénél van a 19. század végétől működő „telepi temető”, ahol a sírhelyek
többsége sajnálatos módon, elhanyagolt állapotban van. A telepi temetőtől keletre, az
Idősek otthona mögötti területen nyitották meg az „új telepi temetőt”. A temetőbe vezető
utat kettős nyárfasor szegélyezi. (Szőke, 2006)
A fasorok fűzik, (fűzhetik) összefüggő rendszerré az egyes zöldfelületi elemeket. Kialakításuk
jelentősen függ az utcák szabályozási szélességétől és a közműhálózattól. A település útjai
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mentén jellemző a nagyrészt a tulajdonosok által telepített, igen vegyes összetételű
faállomány. Leggyakoribbak a gyümölcsfák és a tuják. Értékes a Szent István utcai kétoldali
fasor, a Munkács utcai, valamint a Gróf Teleki utcai fasor, valamint az Eperfasor.
A város zöldfelületi rendszerében lévő hiányosságokat jól pótolják a lakótelkeken lévő fák,
cserjék, veteményesek, dísznövények. Kivételt talán csak az újonnan épített társasházak
jelentenek, ahol sokszor még az autók parkolásának megoldása is gondot okoz a sűrű
beépítettség miatt.
A védőfásítások hiánya a város nyugati határán lakók számára jelent nagyobb gondot,
ugyanis az uralkodó északnyugati szél hatásaival szemben védtelenek. A volt szeméttelep
látványa nagyon zavaró az Idősek Falva és az Eperfasor utcai lakóterületek felől.
A zöldterületek fenntartásával a Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit
Kft. van megbízva. A Kft. dolgozóira és a közmunkásokra nagyon sok feladat hárul. Évente 6-8
kaszálásra volna szükség a temetők, parkok, játszóterek, utak mentének az ápolásához, de
ebből rendszerint csak átlagosan 3 valósul meg a források hiánya és a nagy terület miatt. A
következő évek fő szempontja a meglévő zöldfelületek minőségi fejlesztése, a parkok
többszintű növényállományának a bővítésével.
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4.5 Energiagazdálkodás
A városban több oktatási-nevelési intézmény felújítása történt meg az elmúlt években, az
épületek megfelelő szigeteléssel, nyílászárókkal, víztakarékos csaptelepekkel lettek
felszerelve. Ezek a beruházások nagyban hozzájárulnak a költségek racionalizálásához és a
felhasznált energia mennyiségének csökkentéséhez.
A város 2010-ben az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című
KEOP-2009-5.3.0 kódszámú pályázati konstrukció keretében két projekttel is sikeresen
szerepelt. Az Arany Óvoda energetikai felújítása eredményeképpen a teljes felhasznált
energiamennyiség 66,00 %-kal fog csökkenni. A Teleki László Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskolát fenntartó Széki Teleki László Közalapítvány több, mint 38 millió forint
támogatást nyert az iskolaépület energetikai korszerűsítésére. A beruházások megvalósulása
után az intézmény teljes felhasznált energia mennyisége várhatóan 65 %-kal fog csökkenni.
Gázellátás
Gyömrőn a kilencvenes évek közepéig nem volt vezetékes gázellátás. A jelentős
közműhálózat fejlesztéseknek köszönhetően mára mindegyik belterületi utcában kiépült a
hálózat. A fentiekből következik, hogy jelenleg egy viszonylag fiatal, korszerű gázellátó
rendszert üzemeltet a szolgáltató Tigáz Zrt.
Az új beépítésre javasolt területek többségében közművesítés nélküli területen lettek
kijelölve, ezért teljes körű villamos-, vezetékes gáz- és távközlési hálózat kiépítést igényeltek.
Kisebb hányadot képviselnek azok a területek, amelyen a beépítés feltétele a meglévő
hálózat bővítése.
A településen az ingatlanok többsége (86,2%) be van kapcsolva a belterületen 100%-ban
megépült gázhálózatba. A 2008-as T-STAR statisztikai adatok alapján a háztartási
vezetékesgáz-fogyasztók száma 5041 (ebből fűtési fogyasztók: 4763). Az összes szolgáltatott
vezetékes gáz mennyisége 10 341 m3.
A jövőbeli fejlesztési elképzeléseknél a kötelezően betartandó védőtávolságok miatt fontos
megemlíteni, hogy Gyömrőt több országos gáz-, és terméktávvezeték is érinti. Ilyen a
Testvériség II. NA 700 nagynyomású gázvezeték (védőtáv: 30-30 m), a Barátság II. NA 600
kõolajvezeték (védőtáv: 18-18 m) és a Vecsés-Szolnok nagynyomású gázvezeték (védőtáv:
20-20-m).
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Elektromos energiaellátás
A városban a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ Nyrt) végzi az elektromos
energiaellátással összefüggő műszaki és a szolgáltatói tevékenységet. A településen a kis és
középfeszültségű hálózat kiépített. Gyömrő Város Helyi Építési Szabályzata (13. § (1)) előírja,
hogy a település közigazgatási területén a DHE-Zugló 220 kV-os villamos távvezeték mentén
a szélső száltól mérten 18-18 m, a tengelytől mérten pedig 25-25 m védőtávolságon belül
bárminemű építési tevékenység csak a szolgáltató hozzájárulásával engedélyezhető.
A városon belüli kiépítettség 100 %-osnak mondható, tehát a villamos energiahálózatra a
rákapcsolódás az egész belterületen adott, a közvilágítás is mindenhol kiépített. A rendszer
kapacitása a meglévő lakossági és ipari igényeket megfelelően kiszolgálja.
8. táblázat: elektomos energiaellátás paraméterei 2008-ban

Villamosenergia-fogyasztók száma
Szolgáltatott összes villamosenergia

5914 db
24 381 000 kWh

mennyisége
A kisfeszültségű villamosenergia-

98 km

elosztóhálózat hossza
Forrás: T-STAR, 2008
Jelenleg 50 transzformátorállomás található Gyömrőn, melyből 10 kivételével az összes
önkormányzati területen található. A szolgáltató 2008-ban történt rekonstrukciós munkái
során a 20kW-os kábelek cseréjét végezte el, illetve a Kóczán úti lakópark kiszolgálására
épített ki új földkábeles hálózatot. A szolgáltató az ismert fejlesztési elképzelésekkel járó
többletigényeket új transzformátorállomások kiépítésével kielégíthetőnek tartja. A
középfeszültségű háttérfejlesztéseket az energiaigény alapján az ELMŰ határozza meg. A
fejlesztéseket a szolgáltató a várható energiafelhasználástól függően egészen, vagy részben
finanszírozza.
A légkábel-földkábel arány a belterületen alig 97-3%-os, földkábel csak az új beépítésű
területeken van. A város törekvése (szabályozása) ennek a kedvezőtlen aránynak a javítása.
A légvezetékek, kábelek vezetésének rendje a helyi szabályozásban rögzített, mely szerint az
új beépítésre szánt területen új (közép-, kisfeszültségű és közvilágítási) villamosenergia
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ellátási hálózatot csak földkábeles elhelyezéssel szabad építeni (13. § (2)), ill. a már beépített
területeken a meglevő hálózat rekonstrukciójakor és a hálózat építéssel együtt járó felújítás
során, a földalatti vezetést szabad csak engedélyezni (13. § (3)).
Megújuló energiák
A településen jelenleg nagyon csekélynek mondható a megújuló energiaforrások használata.
Korábban történt felmérés a Központi Sportcsarnok fűtésének geotermikus energiából való
ellátására, de a megtérülés csak nagyon hosszú távon valósult volna meg, ezért elvetették a
fejlesztést. Néhány családi házban napkollektoros rendszereket használnak a melegvíz igény
kielégítésére. Az emberek kevés információval rendelkeznek a megújuló energiák
hasznosítására vonatkozóan, ezért még az újonnan építkezők is inkább a hagyományos
építési módokat választják. A felszín alatti vizek hőjét használó technológiák megvalósítása a
földtani, vízföldtani környezetbe történő beavatkozással jár, így potenciális veszélyforrást
jelent az értékes felszín alatti vízkészletekre. Egy energetikai szakember segítségével
szükséges megvizsgáltatni a Gyömrő területén alkalmazható módszerek hatékonyságát,
megtérülési mutatókkal együtt.
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4.6 Közlekedés
Gyömrő Pest megyében, Budapest keleti határától 7 km-re, a Ferihegyi repülőtértől 10 km-re
helyezkedik el. A Monori kistérség tagja, Maglód, Mende, Péteri és Üllő településekkel
határos. A város közlekedési szempontból jól elérhető a kedvező földrajzi fekvésének
köszönhetően. Az M0-ás keleti szakasza 6 km messze található. Északról a 31-es számú főút,
míg délről a 4-es számú elsőrendű főút új elkerülő szakasza határolja. A két főút közötti
kapcsolatot a települést É-D-i irányban metsző 4603 jelű Mende-Ócsa térségi összekötő út,
míg Ny-K-i átlós irányban az Ecser-Monori 3111. jelű összekötő út biztosítja. Gyömrőn halad
keresztül az 1882-ben megépített, Budapest-Újszász-Szolnok kétvágányú, villamosított vasúti
fővonal. A település közigazgatási határának déli részén tervezett a jövőben az M4-es
autópálya nyomvonala. A nyugati részén a Petőfi és az Erzsébet telep között elvezetve pedig
az úgynevezett Tápió menti főút és az M4-es autópálya közötti átkötés. A 2008-as TEIR
adatbázis alapján Gyömrőn a kiépített, burkolt belterületi utak hossza 61 km, a
kiépítetleneké pedig 5,2 km, a 92%-os kiépítettség magas értéknek mondható. A gyalogutak
és járdák hossza a statisztika alapján 128 km.
Környezetvédelmi szempontból fontos szerepet játszik egy település életében a helyi
közlekedés. A tömegközlekedési eszközöket vizsgálva kiderül, hogy a vasúti közlekedés
kiemelkedő jelentőséggel bír a Budapestre ingázók nagy száma miatt. Ezt felismerve az
önkormányzat látványos intézkedéseket hajtott végre az elmúlt években, felújította a
vasútállomás épületét, az aluljárót, és kerékpártárolót alakított ki. Sikerült elérnie, hogy
reggelente több gyorsított járattal, a lehető legrövidebb idő alatt be lehessen jutni a Keletipályaudvarra. De a szolgáltatások minősége (kulturált váróterem, büfé, WC, kamera) is az
egyik legmagasabb az egész vonalon.
Az autóbuszos közlekedés Monor–Budapest viszonylatban jónak tekinthető. A járatok egyik
részét képezik a Volánbusz Zrt. által üzemeltetett Monor-Budapest Örs Vezér téri és
Gyömrő-31-es-Örs Vezér tér közötti járatok, a másik részét a 2009. október óta üzemelő
Gyömrő-M0-Kőbánya-Kispest között kapcsolat jelenti. A buszok menetrendje megfelelő
sűrűségű, ütemes, bár a csúcsidőszakokban jelentős a zsúfoltság. Hiányosság viszont, hogy
Üllő irányában egyáltalán nincs biztosítva tömegközlekedési lehetőség.

41

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015
Az autóbusz közlekedés másik csoportjába a helyi járat tartozik, aminek az üzemeltetését
2009. február 1-től átvette az önkormányzat a Volánbusz-tól. Ez a változtatás gazdasági és
környezetvédelmi szempontból is kedvezőnek bizonyult. Egy teljesen magyar fejlesztésű
Molibus S91 típusú, az Ad-blue technológiának köszönhetően a legmagasabb környezeti
normáknak megfelelő, alacsony károsanyag kibocsájtású jármű végzi az utasok szállítását
jelenleg. A H-Busz Kft. és a Település Üzemeltető és Fejlesztő NP Kft. által közösen
üzemeltetett,

légkondicionált

busz

alacsony

padlólappal

rendelkezik,

így

a

mozgáskorlátozottak is könnyebben igénybe tudják venni. A buszjárat kihasználtságának
növelése érdekében az önkormányzat 2009. novemberében módosította a menetrendet,
szakaszjegyet vezetett be, valamint a felére csökkentette a menetdíjat, jelentősen javítva a
járat kihasználtságát.
A helyi autós közlekedés visszatérő problémája a megnövekedett gépkocsiszám okozta
zsúfoltság. 2009-ben a parkolóhelyek számát sikerült növelni a városközpontban 30 új hely
kialakításával. 2010-ben ez a szám, Európai Uniós forrásból, tovább növekedett 98-cal a
vasútállomás melletti P+R, B+R parkolók kialakításával. A térkővel burkolt, térfigyelő
kamerákkal felszerelt gépjármű parkolók és a fedett kerékpártároló minden igényt kielégítő
színvonala mellett esztétikai szempontból is jelentős javulást hozott a környéken. A
parkolóhelyek számának további növelése indokolt a városközpont környezetében (Táncsics
Mihály út, Szent István út). A Magyar Közút NP Zrt. Pest Megyei Közútkezelési Igazgatósága
2009-ben felújította a 4603. jelű út Gyömrői szakaszát, járdát épített ki, és vízelvezető árok
kotrása is megtörtént. A nagyobb forgalmú utakon minden télen számtalan kátyú keletkezik,
amelyek folyamatos javítást igényelnek.
A helyi közlekedésben jelentős a kerékpárral közlekedők aránya. Sokan használják a
kerékpárt a településen belül napi ügyeik elintézésekor, kényszerűségből vagy köztudott
praktikusságából adódóan. A város sikerrel pályázott kerékpárút építésre a KMOP-2.1.2-09
konstrukció keretében, így 2011-re Maglód közigazgatási határától a Dózsa György úton át
Péteri határáig épülhet meg 4,5 km hosszú kerékpárút. A kerékpárút a város egyik gyalogos
szempontból legveszélyesebb útszakaszán (PEVDI kanyar) is megoldást jelent majd.
A gyalogos közlekedés feltételei több helyen nem megfelelőek. Több veszélyes
kereszteződésben az átkelőhelyek felfestése lekopott, vagy egyáltalán nincs, valamint a
kerekes székkel közlekedők számára nehézségbe ütközik a haladás. Ugyancsak probléma
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több útszakaszon a járdák hiánya vagy rossz állapota. Az önkormányzat a járdaépítési
programjának keretében a lakosság számára ingyenesen biztosítja az ingatlanuk előtti
járdaszakasz kialakításához szükséges anyagokat, megteremtve a lehetőséget, hogy
mindenhol legyen kiépített gyalogút.
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4.7 Közterületek tisztasága
A város környezetvédelmi tevékenységének megítélésében jelentős szerepet játszik a
közterületi tisztaság. Az emberek számára az egyik legszembetűnőbb a közterületek
tisztasága, a zöldterületek, fasorok gondozottsága, a városi fenntartású közutak állapota. A
települési környezet rendezettsége, tisztasága növeli az ott élők komfortérzetét,
esztétikusabb életteret biztosít, és ösztönzőleg hat a kisebb lakókörzetekben élők
szerepvállalására. Gyömrő város 15/2002. (VI.13.) számú többször módosult rendelete
szabályozza a köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi szabályokat.
A rendelet szerint a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz, az
úttestig tartó zöldterület és az árok tisztántartásáról. Az ároknál ez a kötelezettség magába
foglalja a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolítását. Ez a kötelesség még nem tudatosult a lakosok egy jelentős részénél.
A Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. feladatai közé az alábbiak tartoznak:
parkfenntartás,

tófürdő

síkosságmentesítés,
üzemeltetése,

fenntartása,

vasútállomás

ifjúsági

tábor

temető

karbantartás,

üzemeltetése,

karbantartás,
helyi

útkarbantartás,

buszközlekedés,

piacüzemeltetés,

téli

sportcsarnok

hulladékgazdálkodás,

gyepmesteri tevékenységek.
Ezeket a feladatokat 30 állandó munkatárssal végzik, akik kiegészülnek a közmunka
programok résztvevőivel: 2009: 16 fő, 2010: 13-27 fő között. A Kft. nagy és kisgépekkel is jól
ellátott.
A szemétgyűjtő edények száma nem elégséges a közterületeken, az intézmények és nagyobb
kereszteződések közelében, hiányzik a buszmegállók jelentős részében is. Az utcák tisztasága
általánosan jónak mondható. Ez köszönhető az utcai szemétszedést végzők lelkiismeretes
munkájának és a lakosok növekvő környezettudatosságának egyaránt.
A TÜF NP Kft. dolgozói a város belterületén napi rendszerességgel ürítik a kihelyezett
szemétgyűjtőket, valamint utak mentén, parkokban gyűjtik az eldobált szemetet. Kiemelt
figyelmet fordítanak a központi parknak, tófürdőnek és a vasútállomásnak. Heti
rendszerességgel szedik a szemetet üdülő-zártkertes övezetből (Rózsahegy). A fent említett
területeken 2009-ben 5650db 110L zsáknyi, és 65m3 ömlesztett szemetet gyűjtöttek össze.
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A nyári, meleg időszak környezetvédelmileg is fontos feladata a város locsolása, melynek
hűsítő, de legfőképp a porlekötő hatása jelentős.
Az önkormányzat rendelkezik hóeltakarítási és síkosságmentesítési tervvel. Ebben az utcák
különféle osztályokba vannak besorolva, a forgalmuknak és elhelyezkedésüknek
megfelelően, a hókotró ez alapján végzi az eltakarítási munkát. Erős havazáskor gyakran
előfordult, hogy mire egyszer végigmegy a városon, addigra már ismét kezdheti a munkát.
A TÜF NP Kft. figyelemfelhívásként tiltó táblákat helyezett ki a korábbi illegális
hulladéklerakások közelében, dűlőutak mentén, melynek eredményeképpen kismértékű
javulás tapasztalható.
A közterületről elhullott állati tetemek a Dóra Nagyállat Klinika hűtőkamrájában kerülnek
tárolásra, onnan heti kétszeri elszállítással kerülnek Soltvadkertre az ATEF Kft-hez.
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5. Természeti környezet állapota
5.1 Területhasználat
A város területe összesen 2651,37 ha, amelynek 70,4 %-a termőterület. Ebből a
mezőgazdaságilag hasznosított terület 1590,73 hektár (ez a teljes terület 60 %-a).

A

település művelési ág szerinti megoszlását az 1. ábra szemlélteti. Ebből jól látható, hogy a
szántók képviselik a legnagyobb arányt, utána az erdők következnek, míg a rét, legelő, nádas
és a szőlő, kert aránya nagyon csekélynek mondható.
1. ábra: művelési ágak aránya

Forrás: takarnet.hu

Erdőterületek
Gyömrő külterületén alapvetően három összefüggő foltban található erdő. Az 55 ha-on
elterülő Tövesi erdő nagy részét a nemes nyár alkotja. Az Öreghegyi erdő Gyömrő
közigazgatási területének K-i részén terül el. A 115 ha-os gazdasági erdő fás állományát
alkotó kocsányos tölgy mellett nagyobb területen található fehér akác is. Az Üllő-re vezető út
szennyvíztelep utáni szakaszán található az összesen 12 ha nagyságú Kiserdő, amit 2009
nyarán vágott tarra az erdő tulajdonosa. Valamennyinél megjelenik elegy fafajként a hegyi
juhar, a kislevelű hárs, az ezüst hárs, valamint a magas kőris. (Szőke, 2006)
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Mezőgazdasági területek
A külterületen elhelyezkedő nagy kiterjedésű szántóföldek alapvetően meghatározzák a
gyömrői tájképet. Fő termesztett növények: búza, kukorica, napraforgó, repce, árpa. A
mezőgazdasági területek döntő részét a hagyományos, nagytáblás árutermelő gazdálkodásra
alkalmas táblák alkotják. Ezeknek a Rákosmezeje Zrt. a tulajdonosa, aki művelésre bérbe adja
a földeket. A szántóterületek átlagos aranykorona értéke hektáronként 18,78 a 2000-es
Általános Mezőgazdasági Összeírás szerint. Termőföld területen tilos a talaj humuszos
termőrétegének engedély nélküli elszállítása. Hígtrágya, tisztított szennyvíz, kezelt
szennyvíziszap termőföldön kizárólag a talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.

Egyéb területek
Az erdő és mezőgazdasági területeken kívül a belterülettől délre 55 ha-os zártkerti terület is
megtalálható, ahol gyümölcs- és szőlőtermesztés folyik felaprózott telekstruktúrán,
hétvégiház-szerű gazdasági épületekkel.
A szántó területek között egy-egy vízfolyás húzódik meg, jellemzően rét, legelővel és
nádassal körülvéve. Ezek a természetközeli foltok kiemelkedő jelentőségűek a helyi állat- és
növényvilág védelme szempontjából, megőrzésük és a lehetőségekhez mérten való
fejlesztésük a város hosszú távú érdeke.
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5.2 Táj- és természetvédelem
Élővilág
A gyömrői táj az alföldi flóravidékhez és a Neogradense flórajáráshoz tartozik. A kistáj
természetes potenciális erdőtársulásai a molyhos és cseres tölgyesek, valamint a pusztai és
gyöngyvirágos tölgyesek. A nyílt társulások között jellemzőek a homokpusztai gyepek és a
zárt homokpusztarétek (Marosi-Somogyi, 1990.).
A település állatvilágának jellemző fajai az őz, a mezei nyúl, a fácán, a fogoly és a fürj (Kasza,
1997.).
Ismert a két védett rét (Nagy- és Mánya-rét) értékes madárvilága is. A fészkelő fajok között
itt találjuk a bíbicet, a rozsdás csaláncsúcsot, a sárga billegetőt és a sordélyt. A vízfolyás
mentén húzódó Nagy-rét különösen kedvező feltételeket teremt az élővilágnak. Ezen
területen a veszélyeztetett ragadozó madárfaj, a turján-vidékre jellemző hamvas rétihéja
néhány példányát is sikerült megfigyelni. A jelentős kiterjedésű Teleki kastély parkjában
szarvasbogár kolóniákat is felfedeztek az ott lakók. (Tardy, 1996.).
Az adatforrásokból is kitűnik, hogy időszerű lenne egy szakember, vagy esetleg szakirányú
egyetemisták segítségével ismételten felmérni a település külterületén megtalálható
élővilágot. Ezt a munkát célszerű lenne több településre összevontan elvégezni, mert csak így
kapható pontosabb információ.
Védett területek
Gyömrő területén nem található nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület
és Natura 2000-es terület. A Tőzeges-tó és környéke a természet védelméről szóló törvény
23.§/(2) bekezdése szerint országos jelentőségű ex-lege védett láp, partján idős
fűzligetekkel,

természet-közeli

rétekkel.

A

Duna-Ipoly

Nemzeti

park

Igazgatóság

tájékoztatása szerint az ex-lege védettség a következő helyrajzi számú földrészletekre terjed
ki: 164/1, 164/2, 168, 169/2, 171, 172/1, 172/2, 173-176, 192-196, 197/2-4. A 2,5 ha-os tó a
horgászok kedvelt helye, a kezelését a Gyömrői Horgász Egyesület végzi. A tavon intenzív
horgászati hasznosítás érdekében rendszeres haltelepítésre kerül sor. A kisebb tőzeges tavak
tipikus, itt fellelt faja a csapó sügér, a csuka, a compó, az aranykárász, ill. előfordul bennük a
bodorka, a védett szivárványos ökle. Nyílt vízből telepített a balin, a harcsa, a kősüllő, a
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ponty, a süllő, a dévérkeszeg, a karika keszeg. A békák ideális szaporodó helye a tó.
Tájidegen az amur, az ezüstkárász és a naphal. Megfigyelt növényfajok: a fehér nyár, a
feketenyár, az enyves éger, a fehér fűz, a hamvas fűz, a zöldjuhar, a fehér akác, a fekete
bodza, a nagy csalán, az árvacsalán, sások (bugássás), a széleslevelű gyékény, a zsurló, a nád,
az erdei iszalag.
A település környékén megfigyelt 150 madárfajból 110 faj fordul elő a Tőzeges-tavon és
közelében, kb. 60 faj fészkel is. Fokozottan védett fészkelő a törpegém; két pár költ itt.
További vízhez és a nádashoz tartozó fészkelők: a tőkés réce (2-3 pár), a szárcsa (2-3 pár), a
vízityúk (2 pár), a guvat (2 pár), a kis vízicsibe (1 pár), a nádirigó (2 pár), a cserregő
nádiposzáta (2-3 pár), az énekes nádiposzáta (2-3 pár), a foltos nádiposzáta (1-2 pár), a nádi
sármány (1 pár) és a jégmadár.
A tavat körülvevő fás, bokros részek fészkelője kb. 45 faj, melyből érdekesebb pl. a
függőcinege, a sárgarigó, az örvös galamb, a vadgerle, a különböző poszáta-fajok, a szürke
légykapó, az énekes és feketerigó, a fülemüle, a vörösbegy.
A tó közepén és a félsziget melletti nádasban nyaranta 500-5000 között váltakozik az
éjszakára behúzó füstifecskék száma. Ezeket rendszeresen követi egy-két kabasólyom, hogy
a fiatalokból zsákmányoljon. (Természetvédelmi szakvélemény a kotrási tervhez, 2008.)
A Mánya-réti helyi védettségű terület kialakítása a Pest Megyei Tanács 7/1990. (IX. 7.) számú
rendeletével történt meg az 5,16 ha nagyságú gyepen. A rét számos növénytani értéknek ad
otthont. Május végén a réti kakukkszegfű és a réti boglárka virágzik. Néhány foltban
megtalálható a keskenylevelű gyapjúsás is. Ősszel a festő zsoltina és az őszi vérfű virágzatai
láthatóak (Tardy, 1996). Jelenleg a területen a visszaerdősülés folymata figyelhető meg,
szükséges volna a terület kaszálására a védett növénytani értékek megőrzése érdekében.
Vadon termő orchidea-félék közül a mocsári kosbor és a hússzínű ujjaskosbor több százas
nagyságrendben fordul elő, mint a mészkedvelő láprétek, nedves kaszálók, gyepek, nádasok
növénye. A Halas-patak mellett helyezkedik el a 8,46 ha nagyságú helyi védettségű terület, a
Nagy-rét. Előforduló védett fajok tekintetében azonosságot mutat a Mánya-réti területtel.
Kiemelkedő a terület fehérfűz állománya (Farkas, 1999).
Az Önkormányzat a 10/2008 (VI. 25) számú rendeletével helyi védett területté nyilvánította a
Szabadság téri Parkot (1 hrsz.) a rajta lévő szobrokkal együtt; a Szabadság téri hársfasort; a
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Szt. István utcai gesztenyefasort; az Eperfasor utcai eperfasort; a Döbön-patak forrásvidékét
(818/1, /2, /3 hrsz); és a Búcsú teret (111/1 hrsz.). Ezekkel a területekkel a helyi védett
természeti területek nagysága jelentősen megnövekedett. A helyi védett területek kezelése,
fenntartása hiányos. A kezelési tervek és a kellő érdekeltség hiányában a Mánya-rét és a
Nagy-rét állapota is romlott az elmúlt évek során, a kaszálás hiánya miatt megindult a
területek cserjésedése, elgazosodása.
Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (I. 21.) számú „Gyömrő város
helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védetté nyilvánításáról és a
természetvédelem helyi szabályairól” című rendelete szabályozza a helyi védelem
kérdéskörét.
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6. Egyéb hatótényezők
6.1 Hulladékgazdálkodás
A városnak 2/2005 (I. 27) számú rendelettel elfogadott hulladékgazdálkodási terve van,
valamint a 15/2002. (VI.13.) számú rendelete vonatkozik a köztisztasági, közterületi és
környezetvédelmi szabályokról.
Hulladékgazdálkodási szempontból Gyömrő a Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális
Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszerhez tartozik, amely Pest megye délkeleti és
Bács-Kiskun

megye

északnyugati részén
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településen mintegy 365 000 lakos

életkörülményeit javítását hivatott szolgálni megépülése után 25 évig, a magyar és közösségi
rendeletekkel, irányelvekkel és előírásokkal összhangban. A rendszer működtetése,
elindítása idáig nem történt meg, több gépsor hever kihasználatlanul, valamint a beszerzett
szállítóeszközök állapota is leromlott. A kistelepüléseken az önkormányzatok a
megnövekedett szállítási távolságok miatt, a szemétszállítási díj jelentős növekedésétől
tartanak. A működtetésre ismételten közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni az első
sikertelensége miatt, ami jelentősen megnövelte a projekt kezdési időpontját. Gyömrőn a
projekt keretében, az egykori helyi hulladéklerakó területének egy részén hulladék-kezelő
udvar létesült, 2008-ban használatbavételi engedélyt is kapott, azóta is üresen áll, őrzése
megoldott. Remélhetőleg 2010-ben elindulhat a rendszer és a lakosság szervezett
körülmények között szabadulhat meg a veszélyes hulladékaitól.
Hulladékok begyűjtése, kezelése
A

települési

hulladékkezelés

közszolgáltatásban

történő

elvégzésére

a

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény IV. fejezete, valamint a települési
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.)
Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni. Gyömrőn a települési szilárd hulladékok
gyűjtésével a Település Üzemeltető és Fejlesztő NP Kft. foglakozik. A tevékenységet egy
modern, Renault típusú VARIOPRESS rendszerű gyűjtőkocsival a H-S Trans Kft. végzi
alvállalkozóként. A hulladékok útja a gyömrői telep bezárása után Maglód volt, jelenleg az
ASA Magyarország Kft. központi gyáli lerakójában kerül lerakásra. Az elszállított hulladékok
mennyisége a 9. számú táblázatban látható. A lakossági hulladékok elszállítása hetenként
történik. A belterülettől délre lévő zártkertes, hétvégi házas területről a kihelyezett zsákok
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elszállításával oldja meg a közszolgáltató az ellátást. Korábban konténereket használtak, de
azoknak a környékén illegálisan lerakott, nagy mennyiségű hulladék halmozódott fel. A
városban egységes szemétszállítási díj vonatkozik mindenkire. A város területén négy
szemétszállítási körzet került kialakításra, amely területeken hétfőtől csütörtökig beosztva,
pénteki tartalék nappal szervezik a szállítást. A lakosság körében elfogadott és elterjedt a
110L műanyag edény nagyobb kiszerelést nem használnak. A kukák mellett feliratozott
zsákot használ a lakosság: 2009-ben 4600db (2008-ban 4245db) zsákot vásárolt meg.
9. táblázat: Elszállított háztartási hulladékok mennyisége (Tonna)

2008

3818.85

2009

3657,24
Forrás: TÜF NP Kft. adatszolgáltatása

Az Öreghegyen, az új temetőtől és az idősek otthonától keletre található a volt
hulladéklerakó. Körülbelül 30.000 m3 mennyiségű szilárd települési hulladék került
elhelyezésre az 1970-80-as években. A lerakó az 1990-es évek elején került lezárásra. A
regionális hulladékgazdálkodási rendszer keretein belül megtörtént a terület rekultivációja.
Közvetlenül mellette található az újonnan épült hulladékudvar. Ez az udvar használatbavételi
engedélyt is kapott 2008-ban, de amíg a ceglédi lerakó nem kezd el működni, addig ez sem
fogadhatja a lakossági hulladékokat.
A lakosoknál keletkező szerves hulladékok szétválasztása nem történik meg, jelentősen
növelve a kommunális hulladékok mennyiségét. A kerti zöld hulladéktól, levelektől, lenyírt
fűtől általában égetéssel szabadul meg a lakosság, a levegőminőség romlását okozva. A TÜF
Kft. többször elindult komposztáló edény szétosztását célzó pályázaton, eddig sikertelenül.
Előző évekhez hasonlóan a négy városrészben, négy egymást követő pénteken szervezett
meg a TÜF NP Kft. lomtalanítást. A publikálást szokásosan a Gyömrő újságban, Signal TV-ben,
rádióban megtették. Semmilyen rendkívüli esemény nem történt, a lomtalanítás rendben
lezajlott. 47,12 Tonna (2008-ban 101,74 Tonna) kirakott megunt tárgyat szállítottak a
bányába.
A hulladékok szelektív gyűjtése szervezett formában jelenleg nem történik a településen.
Több szomszédos településen is megfigyelhető, hogy a hulladékgyűjtő szigetek sokszor nem
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váltják be a hozzájuk fűzött reményeket és halmokban áll az edények környezetében a
szemét.
Gyömrőn főként az egyes ágazati begyűjtési rendszerek működnek. Az Önkormányzat
minden év elején szervezetten gyűjti be a karácsonyfákat. Az általános iskolák évente
papírgyűjtést szerveznek. A fém felvásárlással, átvétellel külön vállalkozás foglalkozik. Az
üzletek egy részében a betétdíjas termékek visszaválthatóak. Az egészségügyi intézmények a
saját

hulladékukról

kötelesek

gondoskodni.

Ugyanígy

például

az

autójavítással,

gumiszereléssel és hasonló veszélyes hulladék termelésével járó tevékenység végzéséhez
szükséges engedélyek megszerzésének feltétele, hogy a vállalkozás kezelni tudja az ott
keletkezett anyagokat.
A használt elemek elhelyezésére az iskolákban és egyre több műszaki boltokban van
lehetőség, de am gépjármű akkumulátorok, valamint a fáradt olaj lakossági elhelyezése
gondot okoz sok esetben. Korlátozott mennyiségben a Mendei úti MOL töltőállomáson
leadható a fáradt olaj és a savas akkumulátorok átmeneti tárolása is megoldható.
Használt fényforrások és elektronikai háztartási gépek, eszközök leadására több gyömrői
áruház lánc üzletében van lehetőség. Roncs autók bontására szakosodott műhely nincs a
településen. A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok: festékes dobozok, valamint a
gumiabroncsok elhelyezése nem megoldott. A gyógyszeres dobozok, megmaradt
gyógyszerek a patikákban lévő dobozokban leadhatók. A település területén keletkező állati
tetemek elszállítását az önkormányzattal szerződésben álló Szomorú Szív Kft. végzi.
A háztartásokban, illetve az egyéb termelőknél keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését,
tárolását és arra engedéllyel rendelkező szakcéggel történő elszállítását a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.)
Kormányrendelet előírásai szerint kell végezni.
Illegális hulladéklerakás
A hulladékgazdálkodási törvény az Önkormányzatokra nézve előírja a közigazgatási területen
elhagyott hulladék elszállítását, ártalmatlanítását és a területek ellenőrzését a 30-31. § oknak
megfelelően. Az illegálishulladék elhelyezés folyamatos szélmalomharcot jelent a Település
Üzemeltető és Fejlesztő NP Kft. és a helyi civil szervezetek számára. A 2004-2005-ös években
szervezett nagyszabású felszámolási akció a helyi általános iskolák és a középiskola
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tanulóinak bevonásával sikeresen visszaszorította a lerakott szemét mennyiségét.
Sajnálatosan még mindig számolni kell a problémával a Mánya rét melletti erdőben, a
Rózsahegyen, a volt laktanya környékén, a patakmedrek és a dűlőutak környezetében. A
főbb utak menti árkokból havonta végez hulladékgyűjtést a TÜF NP Kft., valamint a helyi civil
kezdeményezések is jelentősen hozzájárulnak a kedvező települési utcakép és a külterületi
rendezett kulturtáj fenntartásához. A Gyömrői Polgárőr Egyesület 2007-ben megalakította a
Zöld Kommandót, mely környezetvédelmi feladatokat lát el a polgárőrség keretein belül.
Szemétszedési akciókat szervez és a külterületeken járőrözést végez.
Az Önkormányzat kezdeményezésére 2009-ben, a mezőőr, a közterület-felügyelők, a helyi
rendőrőrs, a polgárőrök, a vadásztársaság, az erdőgazdaság és környezetvédők segítségével
hadat üzent az illegális szemétlerakatok ellen. Mindenki számára a kiszabható maximális
bírságot róják ki. A fokozott figyelemnek köszönhetően már több esetben történt tettenérés.
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6.2 Zajterhelés
Az emberi tevékenység, de különösen az ipar és a közlekedés egyre növekvő zaj- és
rezgéshatásokat fejt ki. Először csak kellemetlen, később zavaró, majd az egészségre káros
közérzet rontó hatást, halláscsökkenést, vegetatív idegrendszeri zavarokat okozhat. (Ember,
2006)
Gyömrőre nem készült agglomerációs stratégiai zajtérkép. A városban nincs kijelölt csendes
övezet. A Környezetvédelmi Felügyelőség szerint korábban zajmérés nem történt. Jelenleg a
környezeti zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet szabályozza
külön-külön az üzemi es közlekedési létesítményekre, valamint az építkezésre. Ennek a
rendeletnek az üzemi létesítményekre vonatkozó határértékei az irányadóak Gyömrőre
vonatkozóan a Helyi Építésügyi szabályzat 19 § 4-7. bekezdése alapján.
10. táblázat: Zajvédelmi határértékek
Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre
(dB)

Zajtól védendő terület

1.

Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület,

nappal 6-22 óra

éjjel 22-6 óra

45

35

50

40

55

45

60

50

védett természeti terület kijelölt része
2.

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű)

3.

Lakóterület

(nagyvárosias

beépítésű),

vegyes

terület
4.

Gazdasági terület és különleges terület

Forrás: 1. számú melléklet a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelethez
Gyömrőn a legjelentősebb zajforrás a közlekedés. A közlekedéstől származó zajokra más
határértékek vonatkoznak: vasúti fővonal mentén kisvárosias, kertvárosias lakóterület
esetében nappal 65 dB, míg éjjel 55 dB a megengedett érték. Zajnak leginkább kitett lakosok
a vasút és a főbb közlekedési útvonalak mellett élők. A Budapest-Szolnok kétvágányú
villamosított vasúti fővonal jelentős forgalmat bonyolít le naponta. Éjszaka is haladnak el
rajta tehervonatok, amik a pihenést zavarják. A pályától 100 méteren belül találhatók
lakóépületek. Az ott élő családok életminőségét negatívan befolyásolja az erős zaj. Jelentős
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zajterhelésnek vannak kitéve a 3111. jelű, a 4603. jelű utak településen belüli szakaszai,
valamint a fő gyűjtő utak mentén (Táncsics Mihály út, Szent István út) lakók. A Mendei és
Üllői út zajszintjét csökkenti a tavaly ősszel átadott, keleti M0-ás szakasz, mert a kamionos
tranzitforgalom érezhetően lecsökkent. További javulást eredményezhet a kamionforgalom
kitiltása, amit az önkormányzati képviselők indítványoztak. Az út felújítása óta megszűntek a
lakossági panaszok a zajra vonatkozóan. A ferihegyi repülőtér közelsége miatt a légi
közlekedés által is éri zaj a várost, de ez a leszállási irányok megváltoztatása után lecsökkent,
jelenleg nem zavaró hatású.
Az üzemi vagy szolgáltató jellegű létesítmények zaja lokálisan hat, általában csak a közvetlen
környezetben érzékelhető, vagy okoz problémát. A tüzéptelepeken, építkezéseken
előfordulnak időlegesen fellépő, pihenést zavaró hanghatások.
A település központjában több szórakozó hely is üzemel. A Club Allure-ben a nyári időszak
kivételével kéthetente tartanak bulikat. A Tófürdő mellett megépült Negresco Étterem pedig
nyáron szervez félig nyitott disco-kat. A tó közepén lévő koktélbár egész nap szolgáltat zenét
a strandolók és a vendégek számára. Ezek a létesítmények megfelelő engedélyekkel
rendelkeznek, tehát határérték alatti zajkibocsátással jár a működésük, azonban
érzékenyebben érintheti a környéken élőket a fiatalok éjszakai hangoskodása. A kültéri
rendezvények is okozhatnak időszakosan problémát, mint például az augusztus 20-i Eskü téri
utcabál, vagy a május 1-ei esti koncertek a sportpályán. Vasárnaponként a piacrádió adása
szól egész délelőtt, aminek a hangja több száz méterről is hallatszik.
Lakossági panaszként merült fel, hogy szabályozni kellene a szabadidős tevékenységek, kerti
munkák, pl.: fűnyírás, építkezés, barkácsolás, végzését egy helyi csendrendelet formájában.
A hétvégi nyugodt pihenést szolgáló rendelkezés betartatása azonban komoly korlátokba,
nehézségekbe ütközne.
A zajjal kapcsolatos feladatok elvégzése érdekében és a kellő mennyiségű és részletességű
információk megszerzéséhez egy zajmérő műszer beszerzése javasolt. A műszer segítségével
azonnal megvizsgálhatóvá válnának a panaszos esetek, általános zajméréseket pedig
végezhetnének akár középiskolások is.
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6.3 Környezetbiztonság
PEVDI-telephelyén lévő veszélyes hulladékok
Az 1956-ban alakult Pest Megyei Vegyi- és Divatcikkipari Vállalat a gyömrői telephelyén
kezdetben kékítőt, majd citrompótlót gyártott. 1961-ben rátértek a metaxilol gyártására,
mely több gyógyszer alapanyaga, valamint az Egyesült Izzó részére ammónium-karbonátot
állítottak elő. Az 1968-tól műgyantát exportáltak a nemzetközi piacokra is. (Rakó, 2000)
A rendszerváltás után az állami vállalatot privatizálták és 1992-ben Pevdi Kft. néven folyt
tovább a termelés. A festékipari alapanyagokat gyártó cég telepén a korábban keletkezett
több száz tonna (főleg epoxi-és fenyőgyanta) veszélyes hulladékot nem megfelelő
körülmények között tárolják egy repedezett beton kármentőben, a hordók rozsdásak,
nyitottak. 2004 júliusában megrepedt a hűtés nélkül, nem megfelelően tárolt butil-akrilátot
tartalmazó műanyag hordók fala, amivel mérgező gázok kerületek a levegőbe. A
Polgármesteri Hivatal azonnal felfüggesztette a telephelyengedélyt, azonban a Tisztiorvosi
Szolgálat a hiányosságok pótlása után engedélyezte a további működést. A terület teljes
kármentesítésének becsült költsége a többszáz millió forintot is elérheti.
A gyömrői lakosok 30 éve küzdenek az ipartelep ellen, volt már aláírásgyűjtés is az ügyben.
Az önkormányzat szándéka is az üzem kitelepítése vagy a környezetet kevésbé veszélyeztető
termelés kialakítása. A veszélyes anyagokkal teli hordók nagyon közel, 200 m-re találhatók a
vízmű telephez is, ami veszélyeztetheti adott esetben a város ivóvíz ellátását is.
A Pevdi Kft. 2007-ben felszámolásra került, a területen lévő épületek jelenleg nagyon
leromlott állapotban vannak, többségük kihasználatlanul áll. A telephely egy részét jelenleg a
Resin Kft. használja, a jogszabályok betartása mellett.
Belvíz
A település fekvése, valamint a nem megfelelő állapotú vízelvezető árkok miatt, a hirtelen
lehulló nagy mennyiségű csapadék több helyen kiöntéseket, vízátfolyásokat okoz, a
kertekben, mezőgazdasági területeken pedig belvizek keletkeznek. Az elmúlt évtizedek
legsúlyosabb belvíz okozta káreseménye történt meg 2005. március 12-16-a között. A
polgármesternek előbb az I., majd a II. és III. fokú belvízvédelmi készültséget is el kellett
rendelnie. A védekezésbe a Vízmű és a Település Üzemeltető Kht. gépein és emberien kívül
be kellett vonni külső vállalkozókat is. A víz több ponton veszélyeztette a lakosság
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ingatlanait, valamint a fő közlekedési útvonalakat. Összesen 11 szükségtározó, egy
homoknyerő hely és különféle védművek segítségével sikerült rendezni a kialakult helyzetet.
Mendei szennyvíztó
A mendei emésztőkben keletkező szennyvizeket évtizedek óta a gyömrői közigazgatási
határtól 1,5 km-re lévő földmedrű szennyvíztóba szállítják. Az ellenőrizetlen beszállítás
nemcsak a talajokat károsítja lokálisan, de a rétegvizeket, így Gyömrő vízbázisát is
veszélyeztetheti. Ez ellen lépett föl a helyi környezetvédelmi egyesület (KIGYE) a
Környezetvédelmi Bizottsággal közösen, sikerült felhívniuk a közvélemény figyelmét a
problémára, tárgyaltak a Mendei Önkormányzat vezetőivel az ügyben, akik nem éltek a
gyömrői szennyvíztelepre történő további beszállítás lehetőségével. A Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megtűrt állapotként kezeli a
helyzetet, monitoring kutak kiépítését írta elő, a végleges megoldást a „Tápió menti régió
szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása” című európai uniós nagyprojekt keretén belül
történő mendei csatornahálózat kiépítése jelentheti. Az önkormányzatok 2015 végéig
haladékot kaptak az ehhez hasonló korszerűtlen szennyvíztárolók felszámolására. A végleges
megoldásig el kell érni legalább a terület körbekerítését és figyelmeztető táblák kihelyezését
a balesetek elkerülése érdekében, az ÁNTSZ Monori és Nagykátai Intézete ezen üzemelési
hiányosságok megszüntetésére kötelezte a mendei önkormányzatot.
Egyéb veszélyeztető tényezők
Gyömrő város vezetése nem tervez szmogriadó-terv készítését, mivel nincsenek meg a
feltételek arra, hogy pontosan követhető, értékelhető legyen a levegőben lévő
szennyezőanyagok koncentrációja. Állandó mérőállomás hiányában nem lehet megállapítani
azt a káros imissziós szintet, ami után elrendelhetőek lennének korlátozó intézkedések. A
város vezetése pontosította polgári védelmi terveit, hogy bármilyen veszélyhelyzet esetén a
leghamarabb tudjon reagálni a váratlan eseményekre, katasztrófákra. Felülvizsgálták a
védekezésben részt vevő erők riasztási tervét, a védekezés eszközeinek állapotát, a
homokzsákok meglétét. Potenciális veszélyforrásnak kell tekinteni a tűzveszélyes anyagokat
(pl. üzemanyag), az azokat forgalmazó, illetve tároló, nagyobb mennyiségben használó
vállalkozások területét. A város belterületének keleti részén működik egy üzemanyagtöltő
állomás, emellett az összes közintézmény rendelkezik tűzriadó tervvel, évente tűzvédelmi
gyakorlatokat is szoktak tartani.
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6.4 Környezeti nevelés, tudatformálás
A városban három általános iskola és egy gimnázium és szakközépiskola működik. Mindegyik
iskola rendelkezik környezeti nevelési programmal, aminek a végrehajtásán folyamatosan
dolgoznak.
Weöres Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskola
A város legnagyobb létszámú és méretű iskolája, 800 tanulóval rendelkezik, tevékenységét
három különböző helyen valósítja meg. Számos kiemelkedő eredményt értek el a különféle
versenyeken az itt tanuló diákok. A Tőzeges-tó és a Tófürdő közvetlen közelében lévő
intézmény ideális helyszínt nyújt a környezetvédelem gyakorlati bemutatására. Az iskola
különféle témanapokat, heteket szervez, amelyek a környezet- és természetvédelemmel
vannak összefüggésben. Honlapjukon külön öko-oldalt működtetnek, ahol számos hasznos
információt, játékot, videót lehet megismerni. A Jeles Napok alkalmával vetélkedőket,
kiállításokat, versenyeket szerveznek, de minden évben sor kerül növényültetésre is.
Használt elemek és a papír gyűjtését is rendszeresen végzik, fém és üveg gyűjtését tervezik.
Az iskola 2010 júniusában elnyerte az Öko-Iskola címet, ami számos feladattal és
kötelezettséggel jár. Ezeknek a kidolgozása és megtervezése folyamatban van, lehetőség
szerint minél több iskolán kívüli szereplő bevonásával.
Fekete István Általános Iskola és Szakiskola
Az iskolában minden évben megrendezik a Fekete István Napokat, általában természeti
környezetben. Nyaranta egy környezetvédelmi tábort szerveznek a diákok számára nagy
sikerrel. Az iskola épületében elemgyűjtő van kihelyezve, kupakokat is folyamatosan
gyűjtenek, évi két alkalommal szerveznek papírgyűjtést. Korábban próbálkoztak alumínium
doboz és használt sütőolaj gyűjtésével is, azonban az elszállítással mindig probléma volt,
mert nehezen gyűlt össze az a mennyiség, amit ingyenesen elszállítottak volna a begyűjtő
szervezetek. Hagyományosan a Föld Napja alkalmából egész napos programokat tartanak,
különféle versenyek, játékos vetélkedők, előadások formájában. A Fekete István Általános
iskola szervezésében 2009-ben először mérhették össze tudásukat az általános iskolás
tanulók a Városi Egészséges Életmód Vetélkedő keretében. A Gyömrői Horgász Egyesület és
a Fekete István Általános Iskola 2009-ben „Ember és Természet” címmel rajzpályázatot
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hirdetett a gyömrői kisiskolások számára. A nagy sikerű pályázat témája leginkább a Tőzegestó és környékének a bemutatására vonatkozott.
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
A város legkisebb oktatási intézménye, aminek a fő profilja a Rákóczi hagyományok ápolása.
Emellett kiemelten foglalkoznak a környezeti neveléssel és az egészséges életmódra
neveléssel. A környezettudatosság növelését szolgálja az évente megrendezésre kerülő
hasznosanyag-gyűjtés és az elhasznált étolaj gyűjtése. Szemétgyűjtési napot tartanak,
rendszeresek a kirándulások a közeli természeti helyekre, nagy hangsúlyt fektetnek a helyi
környezet növény és állatvilágának és az épített örökségnek a megismertetésére. ÖKO KLUBbal is rendelkezik az iskola és rendszeresen tartanak egészség napokat is. 2009-ben az iskola
sikerrel szerepelt az Öko-Iskola pályázaton, amiben vállalta az alábbi feladatok
megvalósítását:
-

növelik az iskola területén a zöld felületek nagyságát;

-

télen-nyáron figyelnek a madarakra;

-

fűszer-és gyógynövényeket termesztenek;

-

hulladékok szelektív gyűjtése,

-

takarékoskodnak a vízzel és az energiával,

-

gyűjtik az elhasznált elemeket és étolajat;

-

megvalósítják a „Zöld osztály” programot;

-

Nemzeti Parkokat, tanösvényeket látogatnak;

-

terjesztik az egészséges életmódról szóló ismereteket,

A 2009-es év során Unyi István születésének 80. évfordulója alkalmából „gyömrői táj” témájú
rajzversenyt hirdetett meg a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és az id. Pál Mihály
Hagyományőrző és Művészeti Kör.
Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola
Az iskolában dolgozók törekednek a jó példamutatásra, ezért takarékoskodnak a felhasznált
papír mennyiségével, takarításnál a környezetbarát tisztítószereket használják, szelektív
hulladékgyűjtést folytatnak (papír, elem, veszélyes hulladék külön tárolása). Környezeti
nevelési munkacsoportot hoztak létre, ami a szakmai programok megszervezését végzi. A
tantárgyakba beépítik a környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteket. A lakóhely és
környékének értékeire és a helyi problémák megismerésére nagy hangsúlyt fektetnek.
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Kapcsolatot tartanak fenn a helyi civil szervezetekkel és az önkormányzattal is. Konkrét
faladatot jelent a környezetvédelmi vetélkedők megszervezése és az azokon való aktív
részvétel. Az iskola minél több tanórán kívüli programot is próbál biztosítani, amik ugyancsak
jó szinterei a környezeti nevelésnek.
Civil szervezetek, lakossági környezettudatosság
2009 novemberében tartotta meg az első előadását az Egészségklub Gyömrőn, akik az
egészséges

életmódról, alternatív gyógyászatról és

bioélelmiszerek fogyasztásáról

szeretnének a későbbiek folyamán ismételten előadásokat, találkozókat szervezni. A helyi
újságban 2009-ben elindult egy újságcikk sorozat a fenntarthatóságról és a szelektív
hulladékgyűjtésről. Környezetvédelmi tevékenységet több civil szervezet is végez a városban.
A Gyömrői Horgász Egyesület a Tőzeges-tó és környékének a fenntartását végzi.
Nádgazdálkodás, haltelepítések, faültetés és szemétgyűjtés tartozik a fő tevékenységei közé.
A Gyömrői Polgárőr Egyesület rendszeresen támogatja a települési szemétgyűjtési akciókat,
valamint folyamatosan ellenőrzi az illegális hulladéklerakások környezetét. Mindezek mellett
a helyi katasztrófavédelmi munkákban is részt vesz.
A témában legaktívabb környezetvédelmi civil szervezet a Környezet-, Ifjúság- és
Gyermekvédelmi

Egyesület

(KIGYE).

Az

egyesület

megalakulása

óta

számos

környezetvédelmi problémát mutatott be. Előterjesztéseket készített a Környezetvédelmi
Bizottság számára, nyílt levelet írt a KDV-KTVF Igazgatójához, Szabó Imre miniszterhez és a
Mendei Önkormányzathoz és az illetékes ÁNTSZ-hez a város határában lévő illegális
szennyvíztó felszámolása érdekében. Ismeretterjesztő cikksorozatot jelentetett meg a helyi
újságban a komposztálás népszerűsítése érdekében. Felemelte szavát a helyi erdők védelme
érdekében, az avarégetés ellen és az illegális hulladék égetése ellen is. Felhívta a
közvélemény figyelmét a volt PEVDI vegyi gyár telepén lévő veszélyes hulladékok ügyére.
Szemétszedési akciókat szervezett a Polgárőrséggel közösen.
A lakosság környezettudatosságának növekedése látszik a lakossági fórumok kérdéseiből, a
város honlapjának fórumán és a kitöltött lakossági kérdőívekben egyaránt. Sokan hiányolják
a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket Gyömrőről, a kérdőívet visszaküldők többsége vállalná a
hulladékok külön gyűjtését. A lakosság másik nagy visszatérő problémája a tavaszi és őszi
avarégetés, amikor a keddi és pénteki napokon füstfelhő lepi el a várost, középkori
állapotokat idézve.
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Értékelés
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7. Környezetvédelmi SWOT-analízis
Erősségek

Gyengeségek

 A város közművei szinte teljesen
kiépítettek, meglehetősen zárt
közműolló;

 Nem rendelkezik a település
környezetvédelmi rendelettel;

 Gyömrő közúti elérhetősége kiváló;

 Nincsenek kiépített kerékpárutak,
sávok;

 A város tömegközlekedési kapcsolatai
kedvezőek;

 Hiányosságok a járdaszakaszok
kiépítettségében;

 Kedvező helyi tömegközlekedési
feltételek;

 Hiányzó gyalogosátkelők, fokozott
balesetveszély;

 A település természeti környezete
vonzó, nagy összefüggő
zöldfelületekkel (kastélykert,
városközpont), két belterületi tóval és
kertvárosias beépítettséggel
rendelkezik;

 Több területen túl magas a telkek
beépítettségének aránya;
 Alacsony az erdősültség aránya;
 A terület természetes növénytakarója
már csak szigetszerű foltokban jelenik
meg, erősen degradálódott
állapotban;

 Gázbekötések aránya magas, ezért a
tüzelésből eredő légszennyezés
kismértékű;

 A megújuló energiák használata
elenyésző, hiányoznak a
hasznosításukra vonatkozó
felmérések, modellek;

 Jó vízminőségű rétegvizek, „artézi
kút” és a Tó-fürdő;
 A szennyvíztelep jól látja el funkcióját;
 Aktív környezetvédelmi civil
szervezetek;

 Ősszel és tavasszal jelentős az avar –
és zöldhulladék égetésből adódó
levegőszennyezés;

 Az MO keleti szakaszának átadásával
csökkent a kamionos tranzitforgalom
okozta környezeti terhelés;

 Hiányoznak a szelektív
hulladékgyűjtés feltételei, évek óta
vár a hulladékudvar az átadásra;

 Alacsony a porterhelés, mert az utcák
90%-a burkolattal van ellátva;

 A csapadékvíz elvezető árkok állapota
nem megfelelő, így nem tudják
betölteni szerepüket;

 Megnövekedett a parkolóhelyek
száma a városközpontban;

 A szennyvízcsatorna hálózatra való
rákötöttség nem teljes;

 Sok felújított iskola, óvoda, amelyek
energiahatékonyabbakká váltak;

 Folyamatosan képződő illegális
szemétlerakások;

 A volt szilárd hulladéklerakót
rekultiválták;

 Kevés vagy egyáltalán nincs adat a
környezeti elemek állapotáról;

 Az ipari eredetű zajszennyezés nem
jellemző;
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 Nincs nagy környezetszennyező ipari
cég a városban és környékén;

 A volt PEVDI telephelyén felhalmozott
veszélyes hulladék, a gyártelep
leromlott állapota, tájromboló
hatása;

 A térségben működő légszennyező
ipari pontforrások kibocsátása
határérték alatti;

 A szennyvizet sok ingatlannál egyedi
gyűjtőaknákban gyűjtik, ezek
vízzárósága megkérdőjelezhető és
elfordul illegális szennyvíz leürítés is;
 A meglévő játszószerek sok esetben
nem felelnek meg az EU-s minőségi
követelményeknek;
 A város természeti értékeinek
kezelése hiányos, bemutatása
hiányzik: (információs táblák);
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Lehetőségek

Veszélyek

 A hulladékudvar átadásával
jelentősen javul a városban a
veszélyes hulladékok elhelyezése,
valamint a szelektív gyűjtés feltételei;

 Pénzhiány miatt a környezetvédelmi
beruházások háttérbe szorulnak;
 Kevés nyertes pályázat, EU források
nem kerülnek felhasználásra;

 Biológiai hulladék hasznosítása a
lakosság által;

 A
lakosság
nem
aktív
a
környezetvédelmi tevékenységekben;

 A Tápió-menti főút megépülésével
csökken az átmenő forgalom, tovább
javul a térségi elérhetőség;

 Nem megfelelő mértékű támogatás
az önkormányzat részéről (szervezeti,
anyagi);

 Öko-Óvoda, Iskola programban való
részvétel;

 Nem alakul ki megfelelő partnerség az
érintettek között;

 Ütemezett erdősítés, útszéli fásítási
program;


 A lakosságszám növekedése miatt
tovább növekszik a fővárosba
autókkal ingázók aránya, valamint a
város
belső
úthálózatának
zsúfoltsága;

Virágültetési, városszépítési akciók;

 Az új ivóvízbázis pályázat
megvalósulásával hosszú távon
biztosíthatóvá válik a kitűnő minőségi
ivóvíz;

 A környék települései versenyelőnybe
kerülnek
az
idegenforgalmi
lehetőségek
kihasználása
terén:
konferencia-turizmus,
lovas-park,
golf-park, stb.;

 Környezetvédelmi pályázatokon
(KEOP, KMOP) sikeres szereplés;
 A város alatt fekvő termálvízkincs
kiaknázásával, a tervezett golfpálya
megépülésével, tovább nő a város
idegenforgalmi potenciálja;

 A globális éghajlatváltozás miatt
bekövetkező havariák: belvíz, aszály;
 A biológiailag inaktív területek
arányának
növekedése
tovább
veszélyezteti az élővilágot;

 Javul az elővárosi vasúti közlekedés
menetrendje, pontosabb vasúti
szolgáltatás;
 A környezeti terheléssel járó üzemek,
iparágak folyamatos kitelepítése a
város határába;
 A megújuló energiák növekvő aránya,
növekvő versenyképessége;
 Kerékpárutak kiépülése, biztonságos
kerékpáros közlekedés feltételeinek
megteremtése;
 Környezettudatosság erősödése;
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A rekultivációt igénylő területek
tájrendezésének, újrahasznosításának
elmaradása,
késlekedése
(forráshiány, prioritások módosulása)



Növekszik az illegális hulladéklerakás;
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8. Elérendő célok, célállapotok
Gyömrőn a környezetvédelmi infrastruktúra kiépítettsége pl.: az ivóvízellátás, a
csatornázottság magas szintű.

A szennyvíztisztító telep kibocsátása a megengedett

határérték alatti, a megépült hulladékudvar az átadásra, működtetésre vár.
A lakóterületek terjeszkedése és az új ipari, kereskedelmi létesítmények a meglévő
infrastruktúrával szemben folyamatosan újabb mennyiségi igényeket támasztanak, azonban
az elkövetkező években a mennyiségi építkezés helyett a minőségi fejlesztés kerül előtérbe:
a meglévő infrastruktúra karbantartása, folyamatos minőségi fejlesztés lásd: ivóvíz bázis
pályázat, új technológiai megoldások alkalmazása stb.
A környezetvédelem feladata is megváltozik: növekvő hangsúlyt kap a környezeti ártalmak
megelőzése, az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, a tervezés és a
környezetgazdálkodás továbbfejlesztése, új eszközök és módszerek pl.: az együttműködés, a
közszféra példamutatása stb. alkalmazása. A környezetvédelem ilyen irányú minőségi
fejlesztése jól illeszkedik a város településfejlesztési koncepciójában felvázolt jövőképhez,
melyben fontos szerep jut a környezeti szempontoknak. A városfejlesztés fő célkitűzése a
Gyömrőn élők életminőségének és környezetminőségének javítása.
A táji, természeti környezet értékeinek védelme, a környezetileg zavaró elemek csökkentése,
az egészséges kertvárosi környezetminőség, a rendezett lakókörnyezet biztosítása együtt
biztosíthatják, hogy Gyömrő vonzó kisvárossá fejlődjön, fenntartható magas életminőséget
nyújtson lakosai számára és Budapest délkeleti előterében idegenforgalmi és rekreációs
szerepet töltsön be. A környezetvédelmi program céljainak megvalósulásával jelentősen
megnő- pozitív hatásként- a város versenyképessége, tőkevonzó képessége is.
Az átfogó és specifikus célok a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a
településfejlesztési koncepció célrendszerével összhangban kerültek kidolgozásra.
A)







A környezetminőség javítása, élhető, egészséges városi környezet kialakítása
A levegőminőség javítása
A felszíni és felszín alatti vizek szennyezettségének csökkentése
Talajvédelem
A zöldterületek védelme, fejlesztése és karbantartása
A zajterhelés csökkentése
A fenntartható közlekedési módok támogatása
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B)





A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás
Energiahatékonyság és energiatakarékosság
A megújuló energiák felhasználásának növelése
Hulladékok képződésének csökkentése és a hulladékok újbóli felhasználása
A földterületekkel való fenntartható gazdálkodás

C)





A településen élők környezettudatosságának erősítése
A szemléletváltozás megalapozása
A hatékony információáramlás kialakítása
Az iskolai környezeti nevelés erősítése
Együttműködések, partneri kapcsolatok fejlesztése

A program 2015-ig elérni kívánt célállapotai:
 Az avarégetésből származó levegőszennyezés visszaszorítása
 A felszíni vizek minősége ne legyen rosszabb a III. osztályúnál
 A szennyvízcsatorna hálózatra legyen rákötve az ingatlanok 95 %-a
 A tisztított szennyvíz minősége maradjon továbbra is a határértékek alatt
 Az erdőterületek aránya növekedjen 10%-kal
 A belterületi zöldfelületek aránya növekedjen 10%-kal
 2000 db facsemete kerüljön kiültetésre
 A szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége érje el az összes hulladék 20%-át
 A kerti és zöldhulladékok komposztálásra kerüljenek a lakosság 30%-ánál
 A kerékpárutak hossza érje el a 10 km-t
 A megújuló energiaforrások aránya érje el a 2,5%-ot
 Évenként legalább egy környezetvédelmi témájú rendezvény megszervezése
 Évenként egy veszélyes-hulladék gyűjtési akció lebonyolítása, takarítás 2x a
külterületeken
 Környezeti információk nyilvánosságának biztosítása, weboldal üzemeltetése
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Átfogó célok:

1. A környezetminőség
javítása, élhető, egészséges
városi környezet kialakítása

1.1 A levegőminőség
javítása

Specifikus célok

1.2 A felszíni és
felszín alatti vizek
szennyezettségének
csökkentése

2. A természeti
erőforrásokkal való
fenntartható gazdálkodás

2.1 Energiahatékonyság
és energiatakarékosság
növelése

2.2 A megújuló energiák
felhasználásának növelése

3. A településen élők
környezettudatosságának
erősítése

3.1 A szemléletváltozás
megalapozása

3.2 A hatékony
információáramlás
kialakítása

1.3 Talajvédelem
1.4 A zöldterületek
védelme, fejlesztése
és karbantartása

1.5 A zajterhelés
csökkentése

2.3 Hulladékok képződésének
csökkentése és a hulladékok
újbóli felhasználása

2.4 A földterületekkel való
fenntartható gazdálkodás

1.6 A fenntartható
közlekedési módok
támogatása
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3.3 Az iskolai
környezeti nevelés
erősítése

3.4 Együttműködések,
partneri kapcsolatok
fejlesztése

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Intézkedési terv
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9. Tematikus Akcióprogramok
9.1 Levegőtisztaság-védelmi Akcióprogram
Gyömrőn a levegő tisztaságának a javítása érdekében több intézkedés egyidejű
végrehajtására van szükség. Ahhoz, hogy mérni tudjuk az elvégzett feladatok eredményét,
szükséges legalább a környezetvédelmi program első évében egy levegőtisztasági mérés
elvégeztetése, aminek az eredményeit kiindulási alapnak, bázisévnek lehetne tekinteni.
Emellett önmagában is értékes környezeti információt hordozna. Tájékozódni kell egy ilyen,
ideiglenes méréssorozat költségeiről. A program végén szintén javasolt elvégezni egy
hasonló mérést, a változások kimutatása érdekében.
A jövőben betelepülni kívánó, jelentősebb ipari cégek esetében fontos kritérium kell, hogy
legyen a tervezett tevékenységük környezeti terhelésének vizsgálata, nem javasolt
engedélyezni erősen szennyező iparág megjelenését. További fontos szempont, hogy
nagyobb telephelyet csak a város határán kívülre lehessen telepíteni, a lakóövezetekben
kerülni kell ezek létesítését.
A levegő tisztaságának növelése nem minden esetben kíván nagy anyagi ráfordításokat. A
szükséges rendeletek megalkotása, valamint a tájékoztatás, a figyelemfelhívás nem kerülnek
sokba.
A lakossági avar és kerti hulladékok égetését javasolt már a 2010-es év őszén szabályozni.
Egyrészt komposztáló edények szétosztásával, amiket használathoz célszerű kötni, megfelelő
használati útmutatóval kell ellátni. Emellett javasolt bevezetni egy zsákos elszállítási
rendszert is. A rendszer lényege az lenne, hogy a város egy pontjára a lakosok
térítésmentesen kiönthessék a zöldhulladékot, lombot tartalmazó zsákjaikat. Később erről a
területről lenne átszállítható a szerves hulladék a nagykátai komposztálóba. A begyűjtés
hatékonyságát növelhetné, ha meghatározott időpontokban körbemenne az utcákon egy
teherautó, ami szintén összegyűjtené a zsákok tartalmát.
A lakosság figyelmét fel kell hívni a veszélyes hulladékok égetésének veszélyességére,
szükséges tájékoztatni őket, hogy hol adhatók le ezek a hulladékok. Célszerű a hulladékudvar
megnyitásáig egy veszélyeshulladék-gyűjtő akciónap megszervezése is.
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Az allergén gyomokkal érintett területek számát csökkenteni kell többszöri kaszálással,
valamint a területek tulajdonosait figyelmeztetni kell a kötelezettségeikre, ellenkező esetben
szigorú bírságok kiszabása indokolt.
A közlekedésből eredő légszennyezés csökkentésével kapcsolatos intézkedések a
Közlekedés-fejlesztési Akcióprogramban kerülnek részletesebb kifejtésre. A biológiailag aktív
zöldfelületi elemek növelése szintén hatékony eszköz a levegő minőségének javítása
érdekében, a növények pormegkötő, oxigéntermelő funkcióit kihasználva.
A

helyi,

települési

szintű

klímavédelem

kérdése

is

szervesen

kapcsolódik

a

levegőminőséghez. A város vezetése a helyi klímavédelmi stratégia elkészítésével, valamint a
Klímabarát Települések Szövetségéhez való csatlakozással jelentős lépéseket tehet a jövő
nemzedékeinek védelme érdekében. Emellett pozitív példával is szolgálhat a kistérség
önkormányzatai előtt.
A helyi időjárásra vonatkozóan jelenleg nem áll rendelkezésre pontos információ. Egy mobil
meteorológiai mérőállomás üzemeltetésével megfelelő adatok nyerhetők többek között a
külső hőmérsékletről és páratartalomról, a nyomásról, a harmatpontról, a szélirányról, a
csapadékintenzitásról. Ezeket az adatokat számítógép segítségével ki lehet elemezni és meg
lehet jeleníteni akár egy weboldalon is.
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Intézkedés

Indikátor

Határidő

Résztvevők

Források
Önk. költségvetés,
Zsákok díja,

LEV-1

Az avarégetésből származó
Elszállított
levegőszennyezés csökkentése
zöldhulladék
komposztálással és időszakos zsákos mennyisége,
elszállítással.

2010. ősz

Helyi vállalkozó,
Önkormányzat,
TÜF Kft.

LEV-2

A lakossági gumi, műanyag és egyéb
veszélyes hulladékok égetéséből
származó légszennyezés
csökkentése szervezett lerakással és
tudatformálással.

Átvett, begyűjtött
hulladékok
mennyisége,

Folyamatosan

Önkormányzat,
Önk. költségvetés,
Helyi média,
Nagytérs. Hullgazd. Rendszer

LEV-3

A zöldfelületi ellátottság növelése
mezővédő erdősávok, véderdők,
utcafásítások, erdők, parkok
telepítésével, minőségi fejlesztéssel.

Létrejött zöldfelület
nagysága, ültetett
növények száma,

Folyamatos,
évenként,
ütemezetten
tervezve

Önkormányzat/TÜF NP
Környezetvédelmi
Kft,
Alap,
civil szervezetek, lakosság Önk. költségvetés,
Zöld Forrás,

LEV-4

Az allergén gyomok elleni hatékony
védekezés, a parlagterületek
kulturállapotban tartásával,
többszöri kaszálással, a bolygatott
területek helyreállításával.

Lekaszált területek
nagysága,
kaszálások száma,

Folyamatosan

TÜF NP Kft.,
földtulajdonosok,
Növény- és Talajvédelmi
Szolgálat, falugazdász,
civil szervezetek

Környezetvédelmi
Alap,
tulajdonosok forrása

LEV-5

Levegőtisztasági mérések elvégzése
a program indulásának és
befejezésének évében. Mobil
mérőállomás kistérségi szinten való
beszerzése.

Elvégzett mérések
száma, mérési
jegyzőkönyvek
adatai,

2010, 2015

Önkormányzat,
megbízott cég

Önk. költségvetés,
pályázat,
Kistérségi Többcélú
Társulás
költségvetése
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LEV-6

LEV-7

Helyi klímavédelmi stratégia
Stratégia
elkészítése, csatlakozás a Klímabarát elkészítése,
Települések Szövetségéhez.
csatlakozási
szerződés,
Egy meteorológiai mérőállomás
Mérési adatok,
üzemeltetése a helyi időjárási
weboldalon való
viszonyok jobb megismerése
megjelenés
érdekében. A kapott adatok
weboldalon való megjelenítése.

2013. január 1.

Önkormányzat,

Környezetvédemi
Alap,

2012.január 1.

Önkormányzat,
Működtető személy vagy
intézmény,

Környezetvédemi
Alap,
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9.2 Talaj- és Vízvédelmi Akcióprogram
A talajokat és a vizeket érintő intézkedések összevonásra kerültek, mivel a talajokat védő
lépések egyben hozzájárulnak a felszín alatti vizek védelméhez is. Ez az akcióprogram
tartalmazza talán a legnagyobb költségigényű, az önkormányzat teherbírását meghaladó
mértékű intézkedéseket. Olyan jellegű feladatokat is tartalmaz, amik csak a lakosok aktív
közreműködésével valósíthatók meg.
Gyömrő talán legrégebben húzódó környezetvédelmi problémája a volt PEVDI telephelyének
a sorsa. Az egész üzemi terület megújulásra, kármentesítésre vár. A talajokra és a felszín
alatti vizekre folyamatos terhelést jelentenek a nem megfelelően tárolt veszélyes
hulladékok. A kármentesítés csak külső, állami vagy uniós pénzforrás bevonásával
lehetséges. A másik lehetséges mód, ha az önkormányzat áron alul eladja a területet
barnamezőként, a teljes kármentesítés költségeinek a vevőre való áthárításával. Esetlegesen
további adókedvezmények nyújtásával ösztönözhetné a cégeket a vásárlásra.
A talajokat és a vizeket érintő másik jelentős problémát a folyékony hulladékok nem
megfelelő elhelyezése és kezelése és az illegális rákötések jelentik. Szükséges a hiányzó
csatornaszakaszok kiépítése, hogy a város minden lakosának legyen lehetősége a
szennyvízhálózatra

csatlakozni.

A

megyei

kezelésben

lévő

volt

Teleki-kastély

szennyvízkezelésének a megoldása is szükséges. A már meglévő csatornákra való
rácsatlakozás 95%-ra való növelése is kiemelt célként jelenik meg, az ösztönzésben nagy
szerepet játszhat a 2011-től fizetendő talajterhelési díj bevezetése is. A díjból befolyó
összeget pedig további környezetvédelmi problémák megoldására lehet fordítani. Az illegális
rákötések felderítésére továbbra is nagy hangsúlyt kell helyezni.
A város csapadékvíz-elvezetésében is több problémát kell megoldani. Egyrészt fel kell mérni
a hiányosságokat, majd egy fontossági sorrendet követve minden évben, ütemezetten el kell
készíttetni az adott területre vonatkozó terveket, és el kell végezni a munkálatokat. Az árkok
és átereszek tisztítása a közmunkások számára is állandó munkát jelenthet, valamint a
lakosság részvételét is ösztönözni kell az ingatlanuk előtt lévő árkok tisztítására. Az illegális
csapadékvizek csatornahálózatba való bevezetése ellen fel kell lépni nagy összegű bírsággal,
emellett az esővíz alternatív hasznosítását is be kell mutatni.
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A talajok mennyiségi védelme érdekében mezővédő erdősávok telepítése javasolt az
uralkodó észak-nyugati széljárásra merőlegesen. Ezzel lehetne védekezni a deflációs
talajveszteségek ellen. A több éve műveletlenül lévő földterületek felmérése után, a
tulajdonosokkal együttműködve, honos fafajokkal javasolt önkormányzati erdők telepítése.
Ezzel a gyommentesség biztosítható volna, valamint az erdők további környezeti hasznai is
megjelenhetnének.
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Intézkedés

Indikátor

Határidő

Felelősök,
résztvevők

Forrás

TV-1

Csapadékvíz-elvezető rendszer
ütemezett fejlesztése, kiviteli tervek
elkészítése, fenntartási, kotrási
munkák elvégzése, akár Közmunkaprogram keretében, az
ingatlantulajdonosok figyelmének
felhívása az ingatlanuk előtt található
árkok kotrására, az átereszek
tisztítására, pályázatfigyelés.

Tisztításba bevont
árokszakaszok hossza,
Tisztításra fordított
költségek,

Folyamatosan

Önkormányzat,
TÜF Kft.,
ingatlantulajdonosok

Önk. költségvetés
Pályázati forrás KEOP,
KMOP

TV-2

Illegális szennyvízbevezetések
folyamatos felderítése, a
közműpótlóval, szikkasztóval
rendelkező háztartások ösztönzése a
meglévő hálózatra való rácsatlakozás
ösztönzésével: ennek egyik fontos
eszköze lehet a talajterhelési díj
bevezetése.

Rákötések száma/év,
Bírságok összege,
Talajterhelési díj
összege,

Folyamatosan

Vízmű,
Lakosság,
Önkormányzat,

Vízmű költségvetése,
Talajterhelési díj

TV-3

Mezővédő erdő- és cserjesávok
telepítése a defláció okozta
talajveszteségek ellen a tábla
széleken.

Ültetett fasorok
hossza, fák száma,

Folyamatosan

Önkormányzat,
földtulajdonosok

Környezetvédelmi
Alap
Magán befektetés

TV-4

Az erdészet munkatársainak
vezetésével ütemezett erdőtelepítési
program honos fafajokkal.

Telepített erdő
nagysága,

Folyamatosan

Erdészet,
Önkormányzat,
földtulajdonosok
Önkormányzat,

Önk. költségvetés,
Magán befektetés
Erdőtelepítési
támogatás
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TV-5

Elszennyezett talajterületek
feltérképezése, a szennyezettség
mértékének megállapítása,
kármentesítés előkészítése, adott
esetben elvégzése: kiemelt prioritást
élvez a volt PEVDI gyártelepén lévő
veszélyes hulladékok elszállítása, a
talaj és talajvíz tisztítása.

Kármentesítés
elvégzése,
kármentesítési
záródokumentáció,

2015. január 01.

Külső cégek,
KDV-KTVF,
Önkormányzat

Pályázati forrás,
Magán befektetés,
Önk. költségvetés

TV-6

Az elmaradt utcák
szennyvízcsatornázása.

Megépült
újszennyvízcsatornák
hossza,

2015. január 1.

Önkormányzat,
Vízmű,
ingatlantulajdonosok

Pályázati forrás
Önk. költségvetés
Ingatlantulajdonosok
hozzájárulása

TV-7

Havaria tározó építése a
szennyvíztelepen.

Megépült tározó
térfogata

2013.január 1.

Önkormányzat,
Szennyvíztelep Kft.
KDV-KTVF

Önk. költségvetés
Pályázati forrás

TV-8

Illegális hulladéklerakások
felszámolása.

Begyűjtött szemét
mennyisége, bírságok
mértéke,

Folyamatosan

TÜF NP Kft., civil
szervezetek,

Környezetvédelmi
Alap
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9.3 Zöldterület-fejlesztési Akcióprogram
Gyömrő egyik fő erőssége, vonzereje a nyugodt kertvárosias lakóövezetekben, valamint a
városközpontban meglévő tórendszerben és a nagy kiterjedésű parkokban rejlik. Az utóbbi
évek fejlesztésinek köszönhetően a Tófürdő ismét kezdi betölti idegenforgalmi szerepkörét.
Azonban a központtól távolodva a külterületek felé, már felfedezhetők a zöldfelületi
rendszerben lévő hiányosságok is.
Fontos feladat lenne a Tőzeges-tó és környezetének a fejlesztése is a Tófürdőhöz hasonlóan,
így a két tó együtt még jelentősebb vonzerő lehetne a városba érkezők számára. Kiépített
sétány, információs táblák, kivilágítás és pihenőpadok kihelyezése képzelhető el elsősorban.
A Tőzeges-tó és a Kossuth tér közötti, magas vízállású Búcsú-helyen komolyabb építkezésre
nem nyílik mód, azonban egy gyűjteményes kert kialakítása megvalósítható lenne. A kertben
megjelenhetnének a hajdani mocsaras, patakmenti vizes élőhelyekre jellemző növények,
növénytársulások, sétányokkal összekötve ideális pihenőhellyé varázsolva a jelenleg
kihasználatlan területet.
A külterületeken lévő helyi természetvédelmi területek be vannak ékelődve a nagy,
mezőgazdasági területek közé, ezért jobban kellene vigyázni rájuk. Jelenleg sajnos a
területek flóráját és faunáját nem ismerjük pontosan, ezért az értékeik bemutatása is
hiányzik. Szükség volna a területek felmérésére, a megfelelő kezelési tervek elkészítésére,
külső szakemberek segítségével. Kiváló megoldást jelentene egyetemisták bevonása ebbe a
munkába,

akik

a

kötelező

terepgyakorlatuk

alatt

felmérhetnék

az

élővilágot.

Diplomadolgozatuk keretében pedig a kezelési terveket is elkészíthetnék. A végén pedig
kihelyezett információs táblákon, ábrákon keresztül ismerhetnék meg a lakosok a helyi
értékeket. Ez a tudást többek között iskolások ismereteinek bővítése érdekében is jól
lehetne hasznosítani.
A város zöldfelületi rendszerében megjelennek a temetők is. A helyi lakosságtól nagyszámú
panasz érkezik ezek rossz állapotára vonatkozóan. Az önkormányzat közmunkások
bevonásával végez tisztító munkálatokat, de ez is kevésnek bizonyul, az egyház segítségére is
szükség volna.
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A játszóterek fejlesztése és új játszótér kialakítása is javasolt, bár az eddigi tapasztalatok nem
túl bíztatóak, hiszen több millió forint értékben kihelyezett eszközt tettek tönkre, rongáltak
meg vandálok. Ütemezett fejlesztésre volna szükség, civil szervezetek, valamint pályázati
pénzek bevonásával.
Fontos lenne tervezett utcafásítások, faültetések elvégzése. Az önkormányzat szervezésében
évenként, akár jeles napok alkalmával különféle akciók indítása. Civil szervezetek és iskolák
aktív részvételével biztosítható lenne a programok sikere. A növénytelepítésen túl jelentős
tényező lenne a környezettudatosság növekedése is, a közös munka gyümölcsét pedig egész
évben élvezhetnék a lakosok.
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Intézkedés

Indikátor

Határidő

Felelősök,
résztvevők

Forrás

ZF-1

Új közpark, gyűjteményes kert
kialakítása a volt Búcsúhelyen.

A park megléte

2015. január 1.

Önkormányzat,
megbízott cég,

Pályázat, Önk.
költségvetés

ZF-2

A Tőzeges-tó és környezetének
fejlesztése kivilágított sétálóút
kialakításával, pihenőhelyek,
információs táblák kihelyezésével.

Kivitelezett munkák
költsége, kihelyezett
eszközök száma

2013. december 31.

Önkormányzat, helyi
vállalkozók, TÜF NP
Kft., Horgászegyesület

Önk. költségvetés,
Pályázati forrás

ZF-3

A természetvédelmi területek
értékeinek botanikai és zoológiai
felmérése, kezelési tervek készítése
szakemberek bevonásával.

Elkészült kezelési
tervek, terepi
felmérések száma,

2013. december 31.

Önkormányzat,
Erdészet, Egyetemek,
természetvédelmi
szakemberek, civilek

Önk. költségvetés,
Környezetvédelmi
Alap

ZF-4

A helyi természetvédelmi területeken Információs táblák
2013. december 31.
információs táblák kihelyezése,
száma, pihenőhelyek
pihenőhely kialakítása a Kőhíd melletti száma,
tisztáson (Nagy-rét).

Önkormányzat, civil
szervezetek,

Önk. költségvetés,
Környezetvédelmi
Alap

ZF-5

Tervszerű utcafásítási program
végrehajtása a Csemetekerttel
közösen, Virágos Gyömrőért
mozgalom elindítása, Fa
Örökbefogadási program indítása.
Zöldterületek mennyiségi és minőségi
fejlesztése.

Önkormányzat, civil
szervezetek, iskolák,
lakosság, erdészet

Környezetédelmi
Alap, Önk.
költségvetés,
magán

Elindult programok
száma, ültetett fák
száma, bevont
személyek száma,

Folyamatosan
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ZF-6

Játszóterek eszközállományának a
fejlesztése pályázati forrásokból civil
szervezetekkel közösen. Új játszótér
létesítése.

Átadott játékok,
száma, költsége

Folyamatosan

Önkormányzat, civil
szervezetek,

Pályázati forrás,
Környezetvédelmi
Alap

ZF-7

A Tőzeges-tó mederrekonstrukciós
munkáinak elvégzése.

Eltávolított iszap
mennyisége,
költsége

2014. december 31.

Önkormányzat,
vállalkozók,
Horgászegyesület,

Pályázat, Önk.
költségvetés

ZF-8

Temetők környezetének fokozott
Kaszálások száma,
rendben tartása, többszöri kaszálással,
gyomirtással.

Folyamatosan

TÜF NP Kft.,
Egyházak,
Közmunkások,

Önk. költségvetés,
Egyházak
költségvetése

ZF-9

A Halas-patak mentének
rehabilitációja, ökológiai
zöldfolyosóvá alakítása őshonos
patak-menti növénytársulás
telepítésével.

Telepített növények
száma, rehabilitált
meder hossza,

2015. január 01.

Önkormányzat,
Erdészet, Civil
szervezetek

Önk. költségvetése,
Pályázati forrás

Terv elkészülte

2012.december 31.

Önkormányzat, TÜF
NP Kft., tervező

Önk. költségvetés,
Környezetvédelmi
Alap

ZF-10 Zöldterület-gazdálkodási koncepció
elkészítése
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9.4 Közlekedés-fejlesztési Akcióprogram
A közlekedés fontos tényező a környezetvédelemben, jelentősen hozzájárulhat a levegő
terheléséhez, a nagy gépjárműforgalom ronthatja a lakosság életminőségének a színvonalát.
Gyömrő

szerencsés

helyzetben

van,

hiszen

elkerülik

az

országos

főútvonalak,

tömegközlekedéssel is jól megközelíthető. Az MO-s keleti szakaszának átadásával lényegesen
lecsökkent a tranzit kamionforgalom is. Ugyanakkor a növekvő lakosságszám következtében
megnőtt a személygépjármű használat mértéke, parkolási és egyéb gondokat okozva. A
város vezetése idejében felismerte a problémát, ezért 2009-ben egy korszerű helyi buszt
állított be a közlekedésbe, valamint a városközpontban 30 új parkolót létesített. 2010
májusában pedig átadták a 96 férőhelyes P+R és B+R parkolót a vasútállomás mellett,
jelentősen javítva a parkolás helyzetén. Nagyon fontos, hogy a tömegközlekedési eszközök
olyan színvonalú szolgáltatást nyújtsanak, hogy megérje az autó helyett a vasutat, vagy a
buszt választani.
Az átmenő kamionforgalom minimális szintre való csökkentése érdekében javasolt a 7,5
tonnánál nehezebb tehergépjárművek kitiltása a városból.
A városon belül népszerűsíteni kell az alternatív közlekedési módokat, meg kell teremteni a
magas színvonalú kerékpáros és a gyalogos közlekedés feltételeit. Az ehhez szükséges
infrastrukturális fejlesztések egy részét csak pályázati források bevonásával lehet
megvalósítani, pl.: kerékpárutak építése, azonban a kisebb költséggel járó járdaépítésekhez,
valamint gyalogosátkelők fejlesztéséhez az önkormányzat költségvetéséből is biztosíthatók a
szükségek források. Az intézmények és üzletek előtt is szükséges a kerékpártárolók számának
növelése.
Gyömrőn a zajterhelésért leginkább a közlekedés a felelős, így javasolt zajvédelmi
intézkedések bevezetése is. Ennek érdekében a főbb közlekedési útvonalak mentén javasolt
zajmérések elvégeztetése, majd a kapott eredmények tükrében zajvédő elemek elhelyezése.
A vasút mentén érdemes lehet zajvédő fal létesítésének költségét megvizsgálni, a többi
helyen pedig útmenti növényzet, sövény telepítésével, valamint a lakóingatlanok nyílászáró
cseréjével csökkenthető a zaj mértéke a káros szint alá. Zajmegelőzési intézkedések során
javasolt egyes vállalkozások, szolgáltatók tevékenységének felülvizsgálata, a nagy zajjal járó
tevékenységek korlátozása, vagy kitelepítése a város határán kívülre.
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Intézkedés

Indikátor

Határidő

Felelősök,
résztvevők

Forrás

A kerékpáros közlekedés
feltételeinek javítása: kerékpárutak
építésével, kerékpár tárolók
kihelyezésével, a kerékpározás
népszerűsítésével.
A gyalogos járdák kiépítése a
szükséges helyeken, gyalogosátkelők
felfestése a balesetveszélyes, nagy
gyalogosforgalmú
kereszteződésekben.

Kerékpárutak hossza,
tárolók száma,

Folyamatos

Önkormányzat,
Intézmények,
Üzletek,

Magán,
Pályázati forrás,

Megépült járdák
hossza, új
gyalogosátkelők
száma,

Folyamatos

Önkormányzat,
Lakosság,

Önk. költségvetés,
Magán,

Forgalomtechnikai fejlesztések:
csomópont kiépítése a Szent István,
Szent Imre, valamint a Táncsics
Mihály és Dózsa György
útkereszteződésekben.
Parkolók építése a városközpontban.
(Táncsics és Szent István út)

Fejlesztések
megvalósulása,

2014.január 01.

Önkormányzat,

Pályázat,
Önk. költségvetés,

Új parkolók száma,

2013.január 1.

Önkormányzat, TÜF
NP Kft.,

Önk. költségvetés

KÖZ-5

A település úthálózatának
fejlesztése, burkolat korszerűsítése,
kátyúzás, földutak burkolása.

Felújított útszakasz
hossza

Folyamatosan

Önk. költségvetés

KÖZ-6

Zajvédelmi szempontú növényzet
telepítése (fasorok, sövények) a főbb
közlekedési útvonalak mentén,
rendszeres zajmérések végzése,
zajtérkép elkészítése.

Telepített növények
száma, hossza,
Zajmérések száma,
zajtérkép,

Folyamatos

TÜF NP Kft.
Önkormányzat
Pest megyei Közút
Kft.
Önkormányzat,
Ingatlantulajdonosok,
Iskolák

KÖZ-1

KÖZ-2

KÖZ-3

KÖZ-4

83

Önk. költségvetés,
Környezetvédelmi
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9.5 Hulladékgazdálkodási Akcióprogram
A környezetvédelmi program időtartama alatt fontos célt képez a hulladékok megfelelő
kezelése, a velük való gazdálkodás. A fenntarthatóság követelményével összhangban
törekedni kell a képződött hulladékok mennyiségének a csökkentésére, valamint az
újrahasznosításukra, többszöri felhasználásukra is.
A Duna-Tisza közi Nagytérségi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer részét képező
gyömrői hulladékudvar működésének elindulásával csökkenthető lesz a veszélyes hulladékok
mennyisége, így a lakosság remélhetőleg nem fogja a tüzelőkbe, kályhákba és az avarral
együtt elégetni a háztartásában felhalmozódott műanyag, gumi, és egyéb anyagait. Ha a
másodlagos nyersanyagárak megnőnek, a felvevő piacok helyzete rendeződik, akkor a
szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakításával meg lehet próbálni bevezetni Gyömrőn is a
hulladékok szelektív gyűjtésének a rendszerét. A sikerességért a lakosság nagymértékű
támogatása, tájékozottsága is szükséges.
A szerves hulladékok csökkentésére is körvonalazódni látszik a megoldás. Komposztálók
kedvezményes, vagy ingyenes szétosztásával, részletes használati útmutatással és használati
kötelezettséggel el lehet indítani a környezettudatos háztartásoknál a már sok helyen
sikeresen működő kerti komposztálást. Aki pedig nem szeretne a komposztálással foglalkozni
lehetősége lesz rá, hogy ingyenesen leadhatja majd a szerves hulladékait, a lombhulladékait,
fűnyesedékét egy gyömrői területre, ahonnan később átszállításra kerül majd a nagykátai
komposztálóba. Az őszi és tavaszi csúcsidőszakban a begyűjtést tehergépjárművel lehet
fokozni, ami meghatározott időpontokban összeszedné a kihelyezett zsákokat.
A város köztisztaságának javítása érdekében utcai szemeteskukák számának növelése
javasolt, a helyi és helyközi buszmegállókba, a parkok, játszóterek és a közintézmények
közelébe. Az illegális hulladéklerakás országos jelenségével sajnos Gyömrő is kénytelen
folyamatosan szembe nézni. A külterületeken a mezőőr és az erdészet bevonásával fel kell
térképezni az illegális hulladéklerakásokat, a hulladék fajtájától és mennyiségétől függően
szükséges felmérni a veszélyességét, majd vagy szervezett akciók keretében összegyűjteni
őket, az iskolások, civil szervezetek és a lakosság segítségével, vagy pedig a Település
Üzemeltető és Fejlesztő NP Kft. munkásai és közmunkások bevonásával kell intézkedni.
Fontos a megtisztított területeknek a későbbiekben való rendszeres ellenőrzése, valamint
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figyelemfelkeltő, elrettentő táblák kihelyezése is. Tettenérés esetén pedig a lehető
legmagasabb bírság kiszabása indokolt.
Az iskolák által szervezett papírgyűjtési akciókat továbbra is folytatni kell, egy évben pedig
kétszer javasolt lomtalanítási és veszélyes hulladékgyűjtési akciók szervezése, a
hulladékudvar működésének indulásáig mindenképpen.
A

városban

működő

kisebb

ipari,

szolgáltató

tevékenységet

űző

cégek

hulladékgazdálkodásának felülvizsgálata is javasolt, a jogszabályok betartásának ellenőrzése
és a környezet védelmének céljából.
Az önkormányzat feladata, hogy a város 2005-ös hulladékgazdálkodási tervét a
jogszabályoknak megfelelően felülvizsgálja, vagy helyette újat készíttessen.
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Intézkedés

Indikátor

Határidő

Felelősök,
résztvevők

Forrás

HUL-1

Illegális hulladéklerakások
feltérképezése, a hulladékok
elszállíttatása, felszámolási akciók
szervezése és fokozott ellenőrzés
fenntartása.

Felszámolt
hulladék
mennyisége,
gyűjtési akciók
száma

Folyamatosan

Önkormányzat, civil
szervezetek, iskolák,
lakosság, mezőőr,
erdészet, közterület
felügyelők, jegyző

Önk. költségvetés,
Környezetvédelmi
Alap,

HUL-2

A szerves hulladékok mennyiségének
csökkentése komposztálók
szétosztásával és zsákos rendszerű
elszállítással a helyi komposztálóba.

Kiosztott
komposztálók
száma, begyűjtött
szerves hulladékok
mennyisége,

2011. december 31.

Önkormányzat, helyi
vállalkozó,

Önk. költségvetés,

HUL-3

A szelektív hulladékgyűjtés módjainak
vizsgálata (szigetes, házhozmenő),
bevezetése. A közintézményekben a
szelektív gyűjtés biztosítása.

Gyűjtőszigetek
száma,
összegyűjtött
hulladék
mennyisége,

2012.január 1.

Önkormányzat,
Gyűjtő cégek,
Nagytérségi . Hull.
Gazd. Rendszer

Önk. költségvetés

HUL-4

A hulladékudvar üzemeltetése, ahol a
lakosság leadhatja a különféle veszélyes
hulladékait.

Összegyűjtött
hulladék
mennyisége,

2011. június 30.

Önkormányzat,
Nagytérségi . Hull.
Gazd. Rendszer

Önk. költségvetés,

HUL-5

Az utcai szemetesek számának növelése. Kihelyezett kukák
száma,

2010. december31.

Önkormányzat,
Volánbusz, TÖF NP
kft.

Önk. költségvetés
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HUL-6

Lomtalanítási és papírgyűjtési akciók
további szervezése, veszélyes hulladék
gyűjtési nap szervezése.

Begyűjtött
hulladékok
mennyisége,
résztvevők száma,

Folyamatosan

Önkormányzat,
Iskolák, gyűjtő cégek,

Környezetvédelmi
Alap, Önk.
költségvetés

HUL-7

Hulladékgazdálkodási terv
felülvizsgálata, új terv készítése.

Elkészült terv,

2011.december 31.

Önkormányzat,
Tervező,

Önk. költségvetés,
Környezetvédelmi
Alap
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9.6 Energiagazdálkodás Akcióprogram
Az energiával, az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás a XXI. században kulcskérdéssé
válhat. A nem megújuló energiahordozók fokozatos kimerülése várható az évszázad közepe
felé haladva. A nyersanyagok, legfőképpen a kőolaj és földgáz árának drasztikus növekedése
a jelenlegi trendek alapján szinte biztosra vehető. Az energiahatékonyság növelése, a
pazarlás megszüntetése az Európai Unió környezetpolitikájának egyik alapvető célkitűzése.
Nagyon komoly vállalások születtek meg többek között a megújuló energiák részarányára
vonatkozóan.
Az önkormányzat szerepe döntő fontosságú ezen eszmék terjesztésében, valamint megfelelő
példamutatással úttörő szerepe lehet az új technológiák elterjesztésében. Az önkormányzati
fenntartású intézmények számára az energiahatékonyságát célzó beruházások középtávon
megtérülhetnek a kisebb energia költségek miatt. Épületek esetében elsősorban külső
szigeteléssel és a nyílászárók cseréjével lehet sok energiát megtakarítani. Víztakarékos
csaptelepekkel, automata rendszerekkel pedig a vízfelhasználás mértéke csökkenthető.
Gyömrőn az elmúlt években sok oktatási-nevelési intézményt újítottak fel ezen elvek szerint.
2010-ben további két intézmény épületenergetikai korszerűsítése fog megvalósulni.
A megújuló energiaforrások hasznosítása Magyarországon még kezdeti stádiumban van, de
vannak már nagyon bíztató mintaprojektek és eredmények mindegyik hasznosítási módra
(szél, nap, biomassza, földhő) vonatkozóan. A város önkormányzatának célszerű egy
részletes tanulmánytervet készíttetnie arra vonatkozóan, hogy Gyömrőnek milyen
lehetőségei vannak a megújuló energiák hasznosításának területén. Ezután javasolt külső
pályázati források elnyerése esetén megvalósíthatósági tanulmányok elkészíttetése,
mintaprojekt vagy projektek létrehozása.
Az önkormányzati intézményekben törekedni kell a „zöld irodák” jellemzőinek a
megteremtésére. Ez vonatkozik a felhasznált papír minőségére, mennyiségére, a kétoldali
nyomtatásra, lehetőség szerint az anyagokkal való takarékosságra. Javasolt környezetbarát
irodaszerek beszerzése, energiatakarékos számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, faxok
beszerzése, valamint a dolgozók motiválása is nélkülözhetetlen a használatra vonatkozó
szabályok betartása érekében.

88

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Intézkedés

Indikátor

Határidő

Felelősök,
résztvevők

Forrás

EN-1

Fűtéskorszerűsítési, épületenergetikaikorszerűsítési program, takarékos
vízhasználat megvalósítása elsősorban az
önkormányzati intézményekben.

Energiafelhasználás
változása,

Folyamatos

Önkormányzat,
Intézmények,

Önk. költségvetés,
Pályázati forrás
KEOP,

EN-2

Közvilágítás, belső világítás során
energiatakarékos izzók használata,
cseréje.

Kicserélt
Folyamatos
energiatakarékos
izzók száma, Költségek
alakulása,

Önkormányzat,
Intézmények,

Önk. költségvetés

EN-3

Megújuló erőforrások használatára
vonatkozó tanulmányterv (Városi
Energiagazdálkodási Terv),
megvalósíthatósági tanulmányok
elkészítetése.

Tanulmányterv
elkészülte,

2013. január 01.

Önkormányzat,
Tervezők,

Önk. Költségvetés,
Környezetvédelmi
Alap,

EN-4

Megújuló energiaforrás-hasznosítási
mintaprojekt indítása, a technológiák
elterjedésének elősegítése.

Projekt létrejötte,

2015. január 01.

Önkormányzat,
Vállalkozók,
Helyi média,

Pályázati forrás,
Önk. Költségvetés,

EN-5

Zöld beszerzések támogatása, pl.
irodaszerek, újrahasznosított papír
használta.

Zöld beszerzések
száma, felhasznált
anyagok mennyisége,

Folyamatos

Önkormányzat,
Intézmények,

Önk. költségvetés

EN-6

Önkormányzati tulajdonú termálkút
létesítése.

A kút megépülése,
költsége, megtermelt
energia

2015. január 1.

Önkormányzat,
tervezők, kivitelezők,
KDV-KTVF, KDV-KVI

Önk. költségvetés,
pályázati forrás,
hitel
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9.7 Környezettudatosság növelése Akcióprogram
A környezettudatosság növelése, a szemléletmód megváltoztatása talán a legnehezebb
feladat a környezetvédelmi programban, hiszen nem fizikai értelemben vett beruházásról
van szó, hanem az emberek attitűdjén, hozzáállásán szeretne változtatni. Ez egy olyan
folyamat, ami nem megy egyik napról a másikra, ezért éppen itt az ideje elkezdeni
cselekedni, megtenni a szükséges lépéseket, amiknek az eredményei akár évek, évtizedek
után mutatkozik majd csak meg.
A legfiatalabb nemzedéknek, az ifjúságnak a környezeti nevelése, a szükséges ismeretek
átadása tehát alapvető fontosságú. Az általános iskolások és középiskolások a
legfogékonyabbak az új dolgokra, ismeretekre. Éppen ezért szükséges őket minél jobban
bevonni környezetvédelmi programokba, akciókba. Nagy felelősség hárul tehát a
pedagógusokra is, akiknek a továbbképzése jelentheti a megoldást. Minden iskolában
legalább egy személy kijelölése javasolt, aki összefogja és szervezi az ezzel kapcsolatos
rendezvényeket, programokat. Az iskolákon belül számtalan ötlet, lehetőség van, amikkel
lehet élni: rajzpályázat, fotópályázat, vetélkedők, filmvetítések, osztályok közötti versenyek a
hulladékok gyűjtésében, tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök tartása, tanösvények,
nemzeti parkok látogatása, fásítási programok, és így tovább. Az Öko-Iskola programba még
több iskola bekapcsolódása ajánlott. Az ehhez szükséges forrásokat az önkormányzat a
költségvetéséből, vagy a környezetvédelmi alap bevételeiből finanszírozhatja.
A környezettudatosság növelésében elsődleges cél, hogy a lakosság tájékoztatása a lehető
legszélesebb körű legyen. A naprakész, friss információk továbbításának az egyik
leghatékonyabb módja az internet, ezért célszerű létrehozni egy önálló környezetvédelmi
honlapot, aminek a fenntartását, folyamatos frissítését meg kell tudni oldani.
A szemléletformálás másik fontos eleme a személyes találkozókra, a közösen átélt
élményekre, tapasztalatokra vonatkozik. A környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolódóan,
meghívott előadók segítségével különféle előadások, találkozók szervezése javasolt pl.:
tudatos vásárlás, komposztálás, megújuló energiaforrások témákban. Az előadások
szervezésébe be lehet vonni a civil szervezeteket is. A leghatásosabb eredményeket a
lakosság aktivizálásával lehet elérni, a különféle programok során: városszépítő verseny, fa
örökbefogadás, virágosítás, tisztítási napok, stb.
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A város vezetésének meg kell próbálnia kialakítani a szomszédos településekkel egyfajta
párbeszédet a környezetvédelmet érintő kérdésekben. Néhány probléma megoldásra pedig
a kistérségi szintben való gondolkodás lehet a megoldás.
A város hírnevét, környezete iránti elkötelezettségét tovább növelhetné, ha közös munkával
elkészíteni a helyi fenntarthatósági stratégiáját (LA-21), példát mutatva a környező
települések számára.
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Intézkedés

Indikátor

Határidő

Felelősök,
résztvevők

Forrás

KT-1

Gyömrő városi weboldalról elérhető
környezetvédelmi honlap létrehozása,
ahol aktuális információról, hírekről,
akciókról, pályázatokról naprakészen
frissítve értesülhetnek a lakosok.

Honlap létrejötte,
bejegyzések,
látogatók száma,

2010. december 31.

Önkormányzat,
fenntartó személy,
szervezet,

Önk. költségvetés,
Környezetvédelmi
Alap,

KT-2

Környezetvédelmi témájú
előadássorozat szervezése a
környezetvédelmi jeles napokon
meghívott előadókkal pl.: tudatos
vásárlás, komposztálás, megújuló
energiaforrások témában.

Események,
előadások száma,

Folyamatos

Önkormányzat, civil
szervezetek, lakosság
Helyi média,

Önk. költségvetés,
Környezetvédelmi
Alap, NCA, Zöld
Forrás,

KT-3

Iskolákban sokrétű környezetvédelmi
tevékenység folytatása, fotópályázat,
rajzpályázat kiírása, iskolaszépítési
verseny rendezése, faültetési
akciókban való részvétel, Nemzeti
Park-i és tanösvény látogatások, ÖkoIskola, Óvoda programban való
részvétel. Környezetvédelmi szakkör
indítása.

Akciók, programok
száma, résztvevő
diákok száma,

Folyamatos

Önkormányzat,
intézmények, diákok,

Önk. költségvetés,
pályázat,
Környezetvédelmi
Alap,

KT-4

A civil szervezetek bekacsolása a
fejlesztésekbe, akciók, rendezvények
szervezésébe, kiadványok
elkészítésébe; vagy éppen fenntartási
munkálatokba.

Civil szervezetek
eseményeinek
száma, költsége,
kiadványok
példányszáma,

Folyamatos

Önkormányzat, civil
szervezetek,
Művelődési ház,

Környezetvédelmi
Alap, Önk.
költségvetés, NCA,
Zöld Forrás
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KT-5

A szomszédos településekkel való
együttműködés erősítése, kistérségi
szintben való együttgondolkodás a
környezetvédelem területén.

Folyamatosan

Önkormányzat,
Többcélú Kistérségi
Társulás, szomszédos
önk.-ok

KT-6

Évenkénti környezetvédelmi
intézkedési terv elkészítése és
beszámolás az Önkormányzat
munkájáról lakossági fórum
keretében.

Jegyzőkönyv

Folyamatos

Önkormányzat,
Környezetvédelmi
Bizottság,

KT-7

Környezetvédelmi rendelet elkészítése
és végrehajtásának szigorú
ellenőrzése.

Rendelet megléte,

Folyamatosan

Önkormányzat,
Környezetvédelmi
Bizottság, civil
szervezetek,

KT-8

Local Agenda 21-helyi
LA-21 dokumentum, 2013. december 31.
fenntarthatósági stratégia kidolgozása.

Önkormányzat, Civil
szervezetek,
vállalkozók, lakosság,

Önk. költségvetés,
Környezetvédelmi
Alap,

KT-9

Városi környezetszépítő verseny
kiírása, faültetések szervezése.

Résztvevők száma,
verseny
lebonyolítása,

2013. december 31.

Önkormányzat,
lakosság,

Környezetvédelmi
Alap,

KT-10

Környezetvédelmi Alapból évenként
pályázatok kiírása.

Pályázatok száma,
támogatások
mértéke,

Folyamatosan

Környezetvédelmi
Bizottság,
Önkormányzat

Környezetvédelmi
Alap,
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10. A megvalósítás eszközei
10.1 A program finanszírozása
A tennivalók között sok olyan feladat is szerepel, amelynek forrásoldala eddig is biztosított
volt (pl. zöldterületek kezelése), tehát nem jelent többletkiadást az önkormányzatnak, csak
itt a környezetvédelmi kiadások között van feltüntetve.
A programban több olyan feladat is szerepel, melynek megvalósítása nem igényel külön
forrást pl. különböző akciók, programok szervezése, jogszabályalkotás, információnyújtás.
Azonban a különféle tervek, koncepciók készítése, kezelése, adatok beszerzése,
pályázatfigyelés- és írás, már számottevő költséget is jelenthet. Környezetvédelmi ügyintéző
hiánya esetén ezekre a tennivalókra külső szakértőt/ket kell megbízni, ami többlet kiadással
járhat.
Aktív pályázatfigyelés és –írás és pályázatokon való indulás esetén a Program végrehajtásába
jelentős mértékű külső forrás is bevonható. A legtöbb hazai és európai uniós
környezetvédelmi pályázathoz 20-40% közötti önerő biztosítása szükséges, erre a forrást az
önkormányzatnak biztosítania szükséges a költségvetéséből.
A környezetvédelmi beruházások jelentős része csak közép- és hosszútávon térül meg, de
vannak olyanok is, melyek már rövidtávon hasznot hoznak. Vállalkozók számára a
környezetvédelemi intézkedések végrehajtása gyakorta szükséges rosszként fogalmazódik
meg, pedig sok esetben akár versenyelőnyt is jelenthet számukra. Ilyenek lehetnek a
különféle minőségbiztosítási rendszerek, környezetirányítási rendszer tanúsíttatása és
bevezetése. A jövő versenyképes beszállítóinak már célszerű rendelkeznie ezekkel a
vállalatirányítási eszközökkel.
A 2007-2013 közötti időszakban az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül a KözépMagyarországi Operatív Programból, és a Környezet és Energia Operatív Programból
hívhatók le források környezetvédelemmel kapcsolatban.
Ezen kívül a Európai Unió által támogatott LIFE+ nevű program áll rendelkezésre, melynek
általános célja, hogy hozzájáruljon az Európai Közösség környezetpolitikájának és
környezetvédelmi jogszabályainak végrehajtásához, korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez.
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A környezetvédelemmel kapcsolatos területek, tevékenységek egy részének finanszírozására,
támogatására az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap áll rendelkezésre. A helyi 1/2010. (I.
25.) számú rendeletben részletesen meg vannak határozva az Alap képzésére,
felhasználására

vonatkozó

támogatandó

területek,

tevékenységek,

szervezetek,

intézmények.
A környezetvédelmi törvény létrehozta a környezetterhelési díj és igénybevételi járulék
intézményét (talaj-, és vízterhelési díj), melyet gazdálkodó szervezeteknek, vállalkozóknak,
intézményeknek és magánszemélyeknek környezethasználat esetén kell megfizetniük.
Amennyiben ezekből a forrásokból az Önkormányzat többletbevételre tesz szert, ezt az
Alapon keresztül környezetvédelmi célokra kell fordítania.
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által évente kiírt „Zöld Forrás” pályázaton való
sikeres részvétel jelentős támogatás lehet a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött
civil szervezetek számára.
A környezetvédelemre szánt pénzügyi keretek biztosításáról, valamint a környezetvédelmi
fejlesztések, feladatok és beruházások ütemezéséről minden évben környezetvédelmi
intézkedési terv gondoskodik.
Segítség lehet egy környezetvédelmi alapítvány létrehozása, amely támogatásához
magánszemélyek a személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával járulhatnak hozzá.
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10.2 Szervezeti feltételrendszer
A környezetvédelmi program megvalósítása szempontjából alapvető a környezetvédelem
intézményrendszerének helyi szinten való erősítése. E nélkül veszélybe kerülhet a
fenntartható fejlődés elvének gyakorlati érvényesítése, a közérdek védelme, az
önkormányzati környezetvédelmi feladatok ellátása. Ennek megfelelően erősíteni kell az
önkormányzat környezetvédelmi intézményrendszerét. Elengedhetetlen bővíteni és
hatékonnyá tenni a környezetvédelmi szakmai és szervezeti rendszert, elősegítve annak
megfelelő működtetését a szakmai és a lakossági feladatokban való közreműködésnél.
Szükséges erősíteni a horizontális kapcsolatok rendszerét, szorosabb együttműködésre
törekedve a társhatóságokkal, vállalatokkal, oktatási, egészségügyi intézményekkel, civil
szervezetekkel és a lakossággal.
A program hatékony végrehajtása csak kellő mértékű támogatottság esetében lehet sikeres.
A legtöbb feladat, intézkedés megvalósításához az önkormányzat aktív közreműködése
szükséges. A város vezetésén belül meg kell találni azt a személyt, aki a környezetvédelmi
program végrehajtásáért elsősorban felelős. Feladata sokrétű lenne: a hatósági ügyek
intézése, a környezetvédelmi program aktualizálása, az évenkénti környezetvédelmi
intézkedési terv kidolgozása, pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok elkészítése, elnyert
pályázatok koordinálása. Kapcsolattartás és tevékenység koordinálás a kistérségi, megyei,
regionális környezetvédelmi szervezetekkel, hatóságokkal, kapcsolattartás a településen
működő civil szervezetekkel, valamint a lakossággal.
A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül is átalakítás indokolt a felmerülő többlet feladatok,
hatósági ügyek gördülékeny intézése érdekében. A feladatok mennyisége, és összetettsége
miatt környezetvédelmi ügyintézői munkakör létesítése javasolt, akár részmunkaidőben való
foglalkoztatás keretében. A másik lehetőséget az jelentheti, ha egy külső, elhivatott
személyt, vagy szervezetet bíznak meg az ügyek egy részének intézésével megbízási, vagy
vállalkozási szerződés keretében.
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10.3 Jogalkotás
A környezetvédelmi program végrehajtását és az elért eredmények fenntartását segítheti az
önkormányzat képviselő-testülete egy környezetvédelmi rendelet megalkotásával. A
lakosság számára is jobban érzékelhetővé válnának az előírások, mintha több rendeletből
kellene megismerniük. Az előforduló szabálytalanságok szankcionálásából befolyó
szabálysértési bírságok összege a környezetvédelmi alapba kerülnének. A Rendelet
előírásainak minden környezeti elemre és környezetgazdálkodási területre ki kell terjedniük.
Külön fejezetben részletesen elő kell írni a környezetvédelmi referens, a jegyző és a
polgármester programmal, illetve a helyi környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait és
jogkörét, a szabálysértési rendelkezéseket.

10.4 A megvalósítás szereplői
A környezetvédelmi program megvalósításában nagy szerep hárul a helyi társadalom
szereplőire, szervezeteire.
Az önkormányzat biztosítja, hogy a hatáskörébe utalt feladatokban érvényesüljenek a
környezetvédelmi megfontolások, koordinálja a különböző területi szintű környezetvédelmi
programokban való részvételt és mobilizálja a környezetvédelmi fejlesztésekre igénybe
vehető EU és hazai forrásokat. A hatékonyságágának növelése érdekében feladata a
környezetvédelmi feladatok helyi szintű megfogalmazása és kezdeményezése.
A környezetvédelmi program sikere alapvetően függ olyan külső feltétetektől, amelyek kívül
esnek az önkormányzati hatáskörökön: EU által támogatott fejlesztési területek, országos és
regionális jelentőségű programok megvalósítása, állami fejlesztések, más hatósági szervek
érdekérvényesítő képessége stb. Ezeket folyamatosan figyelemmel kell kísérni és indokolt
esetekben változtatni a program megvalósításán.
Az államigazgatás környezetvédelmi tevékenysége jelentős mértékben befolyásolja a
környezetvédelmi

program

megvalósításának

sikerét,

amely

meghatározza

a

környezetvédelem szabályozási környezetét, beleértve az önkormányzat hatáskörét, illetve
az országos, regionális jelentőségű fejlesztésekhez forrásokat biztosít.
A gazdasági élet szereplői, az ágazatok együttműködése nélkül a környezetvédelmi
problémákat nem lehet felszámolni. Szükséges partneri viszony kialakítása a gazdasági élet
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szereplőivel, melynek során nagyobb szerepet kell kapniuk a gazdasági szereplőknek. A
gazdasági élet szereplőinek szemszögéből a környezettudatos vállalati magatartás nem csak
ráfordításokat és korlátokat jelenthet, a környezetközpontúan tervezett tevékenységek
maguk után vonják a versenyképességük javítását és az erőforrások takarékos használatát is.
Civil szervezetek aktív bevonása és részvétele alapvető fontosságú a tudatosság
növelésében, az érdekek képviseletében és a gazdasági élet szereplői, valamint a lakosság
motiválásában

a

környezetvédelmi

feladatokba

való

bekapcsolásukban.

Kiemelt

fontosságúak ezen szervezetek a környezeti információkhoz való hozzáférés elősegítéséhez,
PR tevékenységek végzésében és szaktanácsadásban.
A lakosság részvétele a Program végrehajtásában két szempontból is nélkülözhetetlen.
Állampolgárként az egyénnek joga van az egészséges környezethez, felelős annak a jövő
generációk számára való megőrzéséért. Másrészt fogyasztóként (közvetlen szennyezőként)
hozzájárulnak a környezeti problémák okainak kialakulásához. A környezetvédelem jogokat
és kötelezettségeket egyaránt ró a társadalomra, lehetőségük van a döntések
befolyásolására

és

fogyasztói

döntéseiken

keresztül

pedig

hozzájárulhatnak

a

környezetszennyezés csökkentéséhez.
A

környezetvédelmi

magatartásforma

ismeretek,

kialakítása

az

minden

ökológiai

szemlélet

állampolgár

és

és

a

minden

környezettudatos
szakma

számára

elengedhetetlen a fenntartható fejlődés irányába való előrelépés igénye miatt. Az oktatás,
képzés, tájékoztatás feladata, hogy az emberek számára világossá tegye az egyes döntéseik
környezeti következményeit és a helyes megoldások módozatait.
A helyi társadalom környezethez való viszonyában az országos és helyi tömegtájékoztatási
eszközöknek döntő szerepe van. A környezetvédelmi tájékoztatás hatékonyabb formáinak
alkalmazását kell elősegíteni és egyidejűleg a színvonalat növelni. A helyi társadalom
szempontjából is alapvető elvárás az információhoz való jog biztosítása. Ebből a szempontból
nem elegendő a környezeti állapotadatok megadása, hanem szükség van az okok, okozók
tisztázására is, mert e nélkül a védekezésnek korlátozottak a lehetőségei.
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10.4 Ellenőrzés, monitoring
A környezetvédelmi program végrehajtását folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Legalább
kétévente felül kell vizsgálni a programot és az elért eredményeket az indikátorok
segítségével. Ha szükséges, akkor módosítani a célkitűzéseket, a pénzügyi forrásokat a
változások figyelembevételével. A program időtartamának felénél újabb 7 éves európai
uniós programozási ciklus kezdődik, jelentős változásokat okozva a támogatási rendszerben.
A program sikeres végrehajtása érdekében éves intézkedési tervek kidolgozása ajánlott.
Ezekben kerülnének meghatározásra részletesen az adott költségvetési év tervezett
feladatai, a hozzájuk rendelt részletes költségbecsléssel, a végrehajtásért felelős személyek
és a határidők feltüntetésével. Az intézkedési tervek elkészítéséhez nyújt jelentős segítséget
a környezetvédelmi program akcióprogramja. Egyfajta menüsorként, sorvezetőként
szolgálhat az előkészítő számára.
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3. számú melléklet: Tőzeges tó iszapmintájának vizsgálati eredménye

Határértékek
Komponens

Mértékegység Mért értékek
mg/kg

A 20/2006.(IV.5.)
KvVM rendelet

szulfát
klorid
fenolindex
DO C
TDS
TOC
As
Ba
Cd
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Se

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

92
123
<0,1
142
3275
6,87
0,12
2,01
<0,01
<0,01
0,21
<0,01
0,06
0,05
<0,01
0,02

Sb

mg/kg

0,02

10
50
0 ,2
10
10
10
0,7
0,5

Zn

mg/kg

0,28

50

Összes naftalin
Összes PAH
naftalinok nélkül

2

100
1

1

0,756

1

mg/kg
PCB

800
60000
5 tömeg%

0,048
mg/kg

Összes PAH

20000
15000

mg/kg
mg/kg
* = kimutatási érték alatt

0,804

1

*

1

Forrás: Bálint Analitika Kft mérési eredményei, 2008. március 20.
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4. számú melléklet: 2009. év nyers és tisztított szennyvíz minőségi adatai

2009 NYERS
JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPR. MÁJUS JÚNIUS

JÚNIUS(24)

JÚLIUS AUG. SZEPT.

pH

8,49

8,29

7,88

8,24

7,96

7,39

7,7

7,15

7,64

7,51

7,73

8,05

KOIk [mg/l]

854

613

1570

822

1100

1070

1140

1500

1300

1080

1020

1240

BOI5 [mg/l]

547

299

701

547

587

627

574

907

704

720

547

761

NH₄-N [mg/l]
NO₂-N [mg/l]
NO₃-N [mg/l]
össz-P [mg/l]
össz-szervetlen N [mg/l]
SZOE [mg/l]
össz.lebegő a. *mg/l]
össz.oldott a. *mg/l+

130
<0,01
<0,5
16
131
51,2
370
896

87,1
0,29
<0,5
10,2
87,9
23,2
224
908

56,4
<0,01
<0,5
33,1
56,9
27,2
1300
892

99,1
<0,01
<0,5
14,1
99,6
23,2
406
948

112
0,01
<0,5
15,8
113
37,2
540
1040

95,9
<0,01
<0,5
13,8
96,4
39,6
476
954

106
<0,01
<0,5
19,9
107
39,7
736
834

78,9
0,03
<0,5
15,6
79,4
40,7
534
1410

102
<0,01
<0,5
16,5
103
42,3
664
904

62,8
<0,01
<0,5
13
63,3
26,4
394
948

121
<0,01
<0,5
16,1
122
30,1
504
888

148
<0,01
<0,5
16,8
149
45,2
668
926

Akkreditált mérések ellenőrzései 2009
dátum
01.jan
10.febr
02.márc
01.ápr
11.máj
04.jún
07.júl

NH4
0,12
< 0,05
0,2
< 0,05
0,07
< 0,2
0,08

NO3
30
27
< 20
27
< 20
15-20
< 20

NO2
0,22
0,16
0,31
0,27
0,43
0,25
0,47

P
KOI
0,2
30
0,4
33
0,7
30
0,4
0,5
37
0,1
0,4
26

NH4-N
0,1
0,06
0,15

NO3-N
7
6
4

NO2-N
0,065
0,053
0,1

4

0,132

OKTÓBER

NOV. DEC.
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2009 TISZTÍTOTT
pH
KOIk [mg/l]
BOI5 [mg/l]
NH₄-N [mg/l]
NO₂-N [mg/l]
NO₃-N [mg/l]
össz-P [mg/l]
össz-N [mg/l]

JANUÁR FEBR. MÁRCIUS ÁPR. MÁJUS JÚNIUS
7,24
7,33
7,28
7,3
7,2
6,99
<30
38,4
<30
<30
40,3
<30
3,9
<3,0
5,9
9,5
8,3
<3,0
0,04
0,03
0,13
0,03
0,03
0,04
0,03
0,04
0,11
0,08
0,11
0,05
4,89
4,38
3,6
2,74
1,82
1,56
0,3
0,26
0,5
0,28
0,43
0,15
6,32
5,6
7,03
3,2
4,47
2,47

JÚNIUS(24)
6,75
<30
6,5
0,04
0,13
2,24
0,18
4,88

JÚLIUS AUG. SZEPT.
7
7,11
7,15
<30
<30
<30
7,8
6,5
8
0,04
0,06
0,06
0,11
0,12
0,08
1,61
2,8
2,69
0,2
0,16
0,29
2
3,22
3,75

OKTÓBER NOV. DEC.
7,47
6,92
<30
<30
5,8
<3,0
0,04
1,65
0,07
0,17
2,74
3,18
0,2
0,16
3,95
6,31

Össz.szervetlen-N [mg/l]

4,96

4,45

3,84

2,85

1,96

1,65

2,41

1,76

2,98

2,83

2,85

5

Kjeldahl-N [mg/l]
SZOE [mg/l]
lebegő a.-össz *mg/l+
lebegő a.-izzítási maradék
[mg/l]
lebegő a.- izzítási veszt.
[mg/l]
oldott a. -össz.*mg/l+
oldott a. -izzítási maradék
[mg/l]
oldott a. -izzítási
veszt.[mg/l]

1,4
<2,0
<4

1,18
<2,0
<4

3,32
<2,0
4

0,38
<2,0
7

2,54
<2,0
24

0,86
<2,0
11

2,51
<2,0
4

<0,3
<2,0
4

<0,3
<2,0
5

0,98
<2,0
8

1,14
<2,0
<4

2,96
<2,0
<4

<4

<4

<4

5

9

6

<4

<4

<4

4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

15

5

<4

<4

<4

4

<4

<4

760

770

662

778

770

694

678

712

714

734

730

744

540

568

476

562

596

502

434

522

502

542

472

496

220

202

186

216

174

192

244

190

212

192

258

248

Forrás: Gyömrő-Maglód-Ecser Szennyvíztelep üzemeltető Kft.
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5. számú melléklet: gyömrői kutak adatai

Kút száma

Vízjogi
Üzemeltetés
i engedély
száma

Mendei u.i kút

-

-

1993.

175,0

145-163

840

-

-

-

védett

-

1.sz.

H.46432/1992

2005.

1972.

300,0

249-292

140

120

120

140

védett

üzemelő

2.sz.

ua.

ua.

1973.

162,0

140-151

140

120

120

140

ua.

ua.

4. sz.

ua.

ua.

1974.

300,0

208-283

600

400

500

600

védett

üzemelő

5. sz.

ua.

ua.

1974.

300,0

233-262

300

150

200

300

ua.

ua.

ua.

ua.

1981-1982.

278,0

221-270

240

200

220

240

ua.

ua.

8. sz.

ua.

ua.

1981-1982.

300,0

270-293

420

300

400

420

ua.

ua.

9. sz.

ua.

ua.

1980.

300,0

228-279

240

150

180

240

ua.

ua.

10. sz.

ua.

ua.

1981-1982.

300,0

262-287

480

300

400

480

ua.

ua.

ua.

ua.

1981-1982.

80,0

68-74

140

120

120

140

ua.

ua.

ua.

ua.

1981.

276,0

213-266

840

400

700

800

ua.

ua.

ua.

ua.

1993.

250,0

202-241

550

400

500

550

ua.

ua.

7.sz.

11/a sz.

11. sz.
12/a sz.

Vízjogi
Üzemeltetési
engedély
érvényessége

Létesítés
éve

Talpmélység *m+

Szűrőzés
(m-m)

Engedélyezett
vízkivétel
[m3/d]
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Napi
átlagos
term.
[m3/d]

Napi
csúcstermelés
[m3/d]

Távlati napi
Vízbázis
csúcsterminősége
melés *m3/d+

Jelenlegi funkció
(tartalék/
üzemelő)

