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BESZÁMOLÓ A LAKÓHELY KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 

2011. 
 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) 

bekezdése e.) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése szerint: 

„A települési önkormányzat) a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet 

állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájé-

koztatja a lakosságot. A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkor-

mányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.” 

 

Fentiek alapján a város környezeti állapotáról a rendelkezésre álló adatok alapján a kö-

vetkező tájékoztatást adom: 

 

Gárdony település közigazgatási területe 63,5 km2, azaz 6350,3 ha, melyből belterület 

1305 ha, külterület 4955,5 ha, zártkert 89,8 ha. 

 

Gárdony Város Önkormányzata a szilárd hulladék elszállítását és ártalmatlanítását Velen-

cei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft-vel együttműködve valósítja meg. Gárdony város terü-

letén nincs hulladéklerakó, így a szolgáltató Adonyban, Pénzverő-völgyben helyezi el a 

hulladékot. Szintén a VHG Kft. üzemelteti a település több pontján található szelektív 

szigeteket. A város területén elhullott állati tetemek elszállítását (gyepmesteri tevékeny-

séget) a Városüzemeltetési Kft. illetve az Alpha-Vet Kft. végzi. Az intézményekben ke-

letkező veszélyes hulladékot a Zöld Zóna Kft. szállítja el. 

 

A környezet tisztasága az Önkormányzat és a lakosság közös erőfeszítése és együttes 

munkájának eredménye. A közterületek zöldfelületeinek gondozását (fűnyírás, avargyűj-

tés, virágágyások beültetése, gondozása) a Városüzemeltetési Kft. végzi.  

 

A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, amely nélkü-

lözhetetlen emberi szükségletet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki. A lakos-

ság egészséges ivóvízzel való ellátása az önkormányzatok kötelező feladata. E felada-

tunknak a DRV Zrt. szolgáltatásait igénybe véve teszünk eleget. A város belterületén az 

ivóvíz ellátottság teljes körű.  

A KIOP pályázati támogatásnak köszönhetően a korábbi évek csatornázási beruházásai-

ból kimaradt településrészeken (Dinnyés, un. számozott utcák) megvalósult a szennyvíz-

hálózat kiépítése. A szennyvízhálózat üzemeltetője szintén a DRV Zrt. Azon ingatlan 

tulajdonosok, akik nem kötnek rá a szennyvízhálózatra, holott a kiépítettség miatt lehető-

ségük lenne, talajterhelési díjat kötelesek fizetni. 

 

A Velencei-tó vízminősége egész évben kiváló volt, az ÁNTSZ munkatársai a nyári sze-

zonban folyamatosan vettek vízmintákat a strandon. A strandok vízminősége: 

a beérkezett adatok alapján az illetékes ÁNTSZ fürdőzésre alkalmasnak találta strandja-

inkat. 



 

KEOP pályázaton nyert támogatással elkészült a geotermikus rendszer kiépítése. A pró-

baüzem lezajlott, megkezdődött a rendszerbe bekötött fogyasztók ellátása. A rendszer 

biztosítja a fűtést + 3 C fokig (kiváltja a gázfűtést) és a használati melegvíz ellátást. A 

fűtést az agárdi és a gárdonyi iskolában és a Polgármesteri Hivatalban, fűtést és HMV-t 

lát el az Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben, a Kossuth u. 48., 50., 52. és a Szabadság u. 

12., 14., 16., 30-32. sz. alatti társasházaknál, valamint az Aranybárka Idősek Otthonánál. 

 

 

A belterületi önkormányzati utak hossza több, mint 155 km, amelyek felülete vegyes: 

aszfaltozott, itatott felületi zárású és mészkőzuzalékos. Az utak minősége több szempont-

ból is javítandó (kátyú, vízelvezetés, por a zúzott köves utcákban). A járdák, gyalogutak 

hossza 55,6 km, míg a kerékpárút 8,5 km. EU-s pályázati támogatás elnyerésére pályáz-

tunk, így valósulhatott meg az Alkotmány utca felújítása, a régi járdalapos megoldás he-

lyett, aszfalt burkolatú járda készült. Szintén Regionális Operatív Program pályázati tá-

mogatással valósult a Gárdonyi G. utca melletti sétány felújítása (járdalap és betonburko-

lat helyett, egységes térkőburkolat készült). 

 

Gárdony a Velencei-tó és a Dinnyés-Kajtori csatorna vízgyűjtő területén fekszik. A 

területére eső csapadékvizeket időszakos és állandó vízfolyások, árkok szállítják egy-

részt a Velencei-tóba, illetve a keleti részeken a Dinnyés-Kajtori csatornába. A települé-

sen a csapadékvíz elvezetése nyílt vizes árokkal, és helyenként zárt csatornával történik. 

Komoly gondot jelent a csapadékos időszakban jelentősen megemelkedik több területen 

a talajvíz. Az árkok feltöltődése, lejtésproblémái miatt ezen vizek elvezetése nehézkes. A 

Velencei-tó, mint befogadónak, megemelkedett vízszintje szintén nehezíti a vízelveze-

tést. 

 

Gárdony Város területét az E.ON Energiaszolgáltató Kft. látja el villamos energiával és 

gázzal. A belterület gázvezeték hálózata teljes körűen kiépített, de nem minden ingatlan 

került rákötésre. Az elektromos hálózat a belterületen teljes körű zömében légkábellel. A 

zártkert elektromos árammal ellátottsága nem teljes körű. A hálózat légkábellel került 

kiépítésre. 

 

Zajvédelmi szempontból a legnagyobb problémát jelentő közúti közlekedésből származó 

zaj a 7. sz. út leendő elkerülő szakaszának megépülésével mérséklődik. A vasúti eredetű 

zaj a vasútvonal felújításával csökken, ami az érzékeny üdülőterületi környezetre vonat-

kozó zajvédelmi határértékek betartásával kezelhető.  

 

 

 

Gárdony, 2011. december 05. 

 

 

 


