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I. Bevezetés
A települési környezetvédelmi program célja a város környezeti állapotának javítása, egészséges
lakókörnyezet biztosítása, a környezetszennyezés visszaszorítása.
Az önkormányzatok által ellátandó feladatok sorába tartozik a települési környezet védelme. A
környezetvédelmi program megalkotását „A környezet védelmének általános szabályairól” szóló
1995. évi LIII. törvény írja elı az önkormányzatok számára.
A környezet védelmének alapelvei, amelyeket a törvény is megfogalmaz, a következık:
•

Elıvigyázatosság, a megelızés és a helyreállítás: a környezethasználatot úgy kell megszervezni és
végezni, hogy a legkisebb mértékő környezetterhelést és igénybevételt idézze elı, megelızze a
környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A környezethasználatot a környezeti elemek
kíméletével, takarékos használatával, a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és az
elıállított

anyagok

visszaforgatásával,

újrahasznosításával

kell

végezni.

A

környezetet

veszélyeztetı vagy károsító köteles tevékenységét azonnal befejezni, és köteles gondoskodni a
tevékenysége által okozott környezetkárosodást megszüntetni. A környezeti hatások utólagos
orvoslása mindig költségesebb, mint a megelızés.
•

Felelısség elve: a környezethasználó felelısséggel tartozik tevékenységének a környezetre
gyakorolt hatásaiért.

•

Együttmőködés: Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és
szervezeteik, a gazdálkodást végzı szervezetek és mindezek érdekvédelmi szervezetei, valamint
más intézmények együttmőködni kötelesek a környezet védelmében.

•

Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság: mindenkinek joga van a környezetre vonatkozó
információk megismerésére. Az állami szervek és az önkormányzatok kötelesek a környezet
állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, igény esetén a
rendelkezésére álló környezeti információt hozzáférhetıvé tenni. A környezeti információval
rendelkezı szerv biztosítja a nyilvánosság, illetve a környezeti információt igénylı számára, hogy
a környezeti információ megismerésére vonatkozó jogosultságáról tudomást szerezzen, elısegíti a
környezeti információhoz való hozzájutást. A környezethasználó köteles az általa okozott
környezetterheléssel, környezeti igénybevétellel, valamint környezetveszélyeztetéssel összefüggı
adatokról kérelemre bárkinek adatszolgáltatást nyújtani.

A környezetvédelmi program ezen alapelvek figyelembevételével meghatározza a település jelenlegi
környezeti állapotát, felhívja a figyelmet a szükséges teendıkre, azok sürgısségére tekintettel.
A táj és a természetes környezet védelme mindenkinek közös érdeke. A leghatékonyabb
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környezetvédelem

a

tudatosságon

alapuló,

az

emberekbıl

kiinduló

magatartásmód.

A

környezetvédelem hosszú távú érdek, folyamatos befektetés.
„A környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvény értelmében
környezeti elemek a föld, a levegı, a víz, az élıvilág, valamint az ember által létrehozott épített
(mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevıi.
Minden környezeti elemet önmagában, valamint a többi környezeti elemmel egységben és az
egymással való kölcsönhatások figyelembevételével is védeni kell. A környezeti elemek védelme
egyaránt jelenti azok minıségének, mennyiségének és készleteinek, valamint az elemeken belüli
arányok és folyamatok védelmét.
A környezet igénybevétele a környezetben változás elıidézése, a környezetnek vagy elemének
természeti erıforráskénti használata.
A környezetszennyezés a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó
terhelése.
A környezeti nevelés, a környezettel harmonizáló fejlıdés és fejlesztés alapelveinek, a környezet
problémáinak megismerése elengedhetetlen feladat. A környezeti nevelés legfontosabb célkitőzései a
környezettudat kialakítása, környezettudatos magatartásfejlesztés, a környezeti ismeretek bıvítése, a
környezet-

és

természetvédelem

érdekeit

szolgáló

életformára

való

felkészítés,

a

környezetvédelemben alkalmazott eljárások, módszerek, eszközök megismertetése.
Ahhoz, hogy a környezet állapotában hosszú távon fejlıdést érhessünk el, ki kell alakítani a helyes
környezeti szemléletet. A gyerekeket fel kell készíteni, hogy felismerhessék a környezeti
problémákat, képesek legyenek értékelni a környezetet.
A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében biztosítja a környezet védelmét szolgáló
jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat, önálló települési
környezetvédelmi programot dolgoz ki és hagy jóvá, a környezetvédelmi feladatok megoldására
önkormányzati rendeletet bocsát ki illetve határozatot hoz, együttmőködik a környezetvédelmi
feladatokat ellátó hatóságokkal, elemzi, értékeli a környezet állapotát saját illetékességi területén,
fejlesztések során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elısegíti a környezeti állapot
javítását.
Az Önkormányzat 1997-ben készíttette el a település környezetvédelmi programját az ENQUA
Környezet és Minıség Szolgálat Kft-vel. Jelen dokumentáció az akkor készült anyag felülvizsgálata,
illetve kiegészítése.
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II. A település bemutatása
1. A település általános bemutatása
Bábolna Komárom-Esztergom Megye északnyugati területén fekszik, a 18° hosszúság és a 47° 30’
szélesség mentén. Közúton történı megközelíthetısége igen kedvezı. Budapesttıl 94,7 kilométerre,
Gyırtıl és Tatától egyaránt körülbelül 30 kilométerre fekszik. Budapestet és Gyırt az M1-es
autópályán keresztül lehet elérni, melynek csomópontja 5 kilométerre van Bábolnától.
Közigazgatási területe 33,59 km2, vagyis 3359 hektár, amelybıl 234 hektár belterület, 3113 ha
külterület.
Lakosainak száma 3763 fı1, a népsőrőség 112,0 fı/ km2.
Bábolna városhoz 8 külterületi lakott hely tartozik.
Bábolna területén vasútvonal nem vezet át. A térségben két vasútvonal található: az 1. számú
Budapest-Hegyeshalom, mely Ácsnál érhetı el legrövidebb úton, távolsága 10 km, valamint az 5.
számú Komárom-Székesfehérvár, ami csupán 5 km távolságra van és Nagyigmándnál érhetı el.
Helyi tömegközlekedés nincs a településen. A helyközi tömegközlekedés ellátásában a KomáromEsztergom Megyei Vértes Volán Zrt. és a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kisalföld Volán Zrt. vesz
részt. Ezen kívül a távolsági járatoknál található Budapesti székhelyő közlekedési vállalat is.
Bábolna térségi kapcsolatait tekintve jó helyzetőnek mondható, hiszen több térségi társulásnak is
tagja.
Bábolna ma Komárom-Esztergom megye 79 települése közül lakosságszámát tekintve a
tizenharmadik, a lakónépesség száma fı.
Bábolna népességszámának alakulása 1970. és 2006. között
Év

1870

1880
976

1890

1900

1910

1920

1930

1941

1949

1960

1970

1069

1302

1455

2109

1494

1557

1651

2158

2434

1980

1990

1997

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Bábolna 3263

3481

3963

3933

3921

3885

3874

3831

3781

3763

Bábolna 603
- fı Év

- fı Forrás: Központi Statisztikai Hivatal
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Bábolna közigazgatási területéhez napjainkban 8 külterületi lakott hely tartozik, melyek a következık:
•

Farkaskút

•

Ritter

•

Darányi

•

Mihályháza

•

Csemerháza

•

Kisbábolna

•

Kajánd

•

Ölbı

A legmagasabb népességszámmal Farkaskút puszta rendelkezik.
A lakosságot fiatalos korstruktúra jellemzi, de törekedni kell a fiatal lakónépesség megtartására. A
népsőrőségi adatok alapján nagyon kedvezı helyzetben van Bábolna.
Az egy négyzetkilométerre jutó lakosok száma 112,0 fı/km2.
Bábolna népességének összetétele képzettség szempontjából jónak mondható. A lakosság képzettségi
szintje magas, ugyanakkor hiány mutatkozik jól képzett szakmunkásokból. Megnıtt a népesség
átlagos iskolázottsága.
Bábolna foglalkoztatottsági helyzete az elmúlt években kedvezı volt. A legnagyobb munkaerı
felszívó a mezıgazdaság volt. A korábban kiemelkedıen jó elhelyezkedési mutatókat produkáló
településen az elınytelen gazdasági folyamatok a munkanélküliség ugrásszerő növekedését vonták
maguk után. Az agrárszektor válságos helyzete miatt a létbizonytalanság elsısorban a mezıgazdasági
szakmákat érinti. Különösen az idısebb, képzetlen lakosság körében nagy a munkanélküliség, de
egyre nehezebben találnak munkát a pályakezdı fiatalok is. Ezzel szemben hiány mutatkozik jól
képzett szakmunkásokból.
A nyilvántartott álláskeresık száma 89 fı, aránya a munkavállalási korú állandó népességbıl 3,3 %.
Ebbıl a szellemi foglalkozásúak aránya 33,7 %, míg a pályakezdık aránya 4,5 %.
2007-ben a városban mőködı vállalkozások száma 451 volt, amelybıl 219 társas, 232 pedig egyéni
vállalkozás. 2
Bábolna város dél-keleti részén található az a terület, amelyet ipari fejlesztés céljára jelölt ki a
település vezetése. A terület 40 hektár 2910 m2 nagyságú, tulajdonosa a székesfehérvári székhelyő
ALLAND IPF Kft. a terület 2006. évben ipari park címet kapott. A további ipari fejlesztésre szánt
terület - Bábolna 0204/7 hrsz - a város délkeleti részén, külterületen fekszik, területe összesen 240 ha
7.245 m2.

6

Bábolna város környezetvédelmi programja
2009-2012.

Kiskereskedelmi üzletek száma a településen 2007. évben 38 darab.
Bábolna infrastruktúrája messze az átlag felett áll, közmőhálózata 100 %-osan kiépített.
Bábolna város települési arculata fejlıdési sajátosságai a gazdaság és a település mindenkori
viszonyának tükrözıdése.
Bábolna város fejlesztési irányai egyrészt a turizmus, vagyis a kulturális és idegenforgalmi élet
fellendítése, a település turisztikai vonzerejének növelése; másrészt a munkahelyteremtés, vagyis a
hátrahagyott ipari és mezıgazdasági területek rehabilitációjával, valamint az Ipari Park „feltöltésével”
a vállalkozások számának növelése.
1.1. Településtörténet
A település neve eredetének több magyarázata is ismert. Egyes források szerint szláv, más források
szerint ótörök, kirgiz eredető. Bábolna elsı urai a besenyık voltak.
Bábolna és környéke az ısidıktıl fogva fontos terület lehetett az itt élı emberek számára. Természeti
adottságai nagymértékben kedveztek az ember megtelepedéséhez.
Az elsı írásos dokumentum 1268-ban IV. Béla uralkodása alatt keletkezett. A település nevét hajdani
birtokosaitól, a Babunay családtól kapta.
A középkorban Bábolna a környezı falvakat összekötı utak találkozási pontjában feküdt, a környezı
települések központja volt. Akkoriban az egyik legfontosabb kereskedelmi útvonal, a „Mészárosok
útja” haladt át a területen.
1328-ban a településen templomot emeltek Szent György tiszteletére. Ezzel a templommal Bábolna a
környék szellemi központjává vált.
A török idıben 1529-ben elnéptelenedett a település.
Az oszmán megszállást követıen a terület a trón tulajdonába és az „Újszerzeményi bizottság”
kezelésébe került.
A „Bizottság” kezelésébıl 1696-ban Bábolna átkerült a Szapáry család tulajdonába.
1789-ben Szapáry átadta Bábolnát a Császári Udvarnak. Ebben az idıben II. József császár
rendeletére alapították az udvari ménesintézetet, amely alapvetı fordulatot jelentett és késıbb Bábolna
Európa-hírővé válását eredményezte. 1806-ban nyerte el az önálló ménesi besorolást Bábolna.
1809-ben Napóleon seregei hadjáratuk során elérték Bábolnát.
A szabadságharc eseményei sem hagyták teljesen érintetlenül a települést. 1848 decemberében a
településtıl három kilométerre heves csata zajlott, amelynek emlékét ırzi a csata helyszínén felállított
obeliszk.

2
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A századfordulóra a ménesintézetnek köszönhetıen a területen a gazdaság összes szférája
képviseltette magát a településen.
A mezıgazdasági szektor, mint a korabeli Magyarország legjellemzıbb termelési szektora, magától
értetıdıen megtalálható volt. A szektoron belül az állattenyésztés dominált, mint a szféra fejlett
ágazata. Az ipari szektor alágazatai közül a kitermelıipart az agyagbányászat, az élelmiszeripart a
gızmalom, az építıanyag gyártást a téglaégetı, a gépjavítást a gépállomás jelentette. A szolgáltatási
szektort az óvoda, az iskola, a kórház, a vendégfogadó, a kutatási és fejlesztési szektort a ló, marha,
sertés tenyésztés és fajtanemesítés képviselte.
Az elsı világháború anyagi károkat nem okozott a településen, viszont sok embernek katonaként el
kellett hagynia Bábolnát.
A bábolnai ménest az elsı világháború és az azt követı román megszállás legvirágzóbb korszakában
érte. Ismét elölrıl kellett kezdeni a fejlesztéseket. A két világháború között az intézet feladatköre
kiszélesedett, sokágúvá vált.
A második világháború befejezésével került sor a ménesintézet lóállományának másodszori
evakuálására. A ménes egy része a Bakonyban, másik része az amerikaik által megszállt övezetben
vészelte át a telet.
1948-ban Minisztertanácsi határozat alapján megalakult a Bábolnai Állami Gazdaság Nemzeti
Vállalat.
1958. december 5-én Bábolna önálló közigazgatási egységgé vált. Az egészen eddig
közigazgatásilag Banához tartozó puszta ettıl az idıponttól kezdve egészen 1975-ig önálló
községként formálta életét. 1975-tıl Bábolna Banával, majd Tárkány községekkel alakított közös
tanácsot és annak vezetı településeként szerepelt a közigazgatásban.
1960-ban munkába állt Dr. Burgert Róbert, akinek vezetése alatt Bábolna gazdasága országos és
nemzetközi hírővé vált.
1971-ben a település megkapta a nagyközség besorolást.
1990. október 1-én kezdıdött meg Bábolna közigazgatásilag önálló településsé és önkormányzattá
válása. Ekkor vált ki a közös igazgatásból Bana.
1991. január 1-én Tárkány kiválásával Bábolna teljesen önálló település lett.
2003. július 1-én Bábolnát várossá nyilvánították.
1.2. Bábolna természetföldrajzi adottságai
Bábolna környezeti állapota viszonylag kedvezınek mondható.
A hulladék győjtése, szállítása, kezelés szervezetten folyik, bevezették a szelektív hulladékgyőjtést is.
A közüzemi víz és csatornahálózat kiépített, szennyvíztelep is mőködik.
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Az M1-es autópálya nagy forgalmának zaj- és levegıszennyezését védıfalként fogja le a város
határában lévı dombság. Ipari szennyezı forrás nem található a településen. Jelentısebb a
mezıgazdaságból és állattartó tevékenységbıl származó talaj- és talajvíz, valamint bőz szennyezés.

Domborzat: a Gyır-tatai teraszszigetektıl délre a Bakony lejtıvidékéig terjedı eróziósan felszabdalt,
hullámos felszínő medencesíkság. A feszín magassága északon 125-130 méter közötti, dél felé
fokozatosan 180 méter fölé emelkedik.
A kistáj legmagasabb pontja a Kocs-hegy. A felszínt számos, a Bakonyból észak felé futó patak
völgye tagolja. A domborzat a területhasznosítást nem akadályozza. A patakvölgyek valamivel
nedvesebb termıhelyek.

Földtani adottságok: a folyóvízi és szélerózióval, lejtıfolyamokkal kialakított medencesíkság
felszínét a völgyekben ártéri öntésiszap és homok, a nyugati peremeken löszös-homokos-kavicsos
üledék fedi. Keletebbre homokos-löszös takaró borítja. Mérsékelten szeizmikus terület.
Kiemelkedı természeti kincs a termálvíz. A Lobkowicz-erdıben fúrt kutatófúrások 52 °C-os,
gyógyhatásúnak nyilvánított hévizet, illetve 39 °C-os ásványvíz minıségő vizet találtak, amely ma a
termálfejlesztési program alapját képezi.

Éghajlat: a kistáj a mérsékelten meleg éghajlati típusba tartozik. Északi része száraz, a déli
mérsékelten száraz. A napsütéses órák száma 2000 óra körül van.
10 °C körüli az évi és 16 °C körüli a vegetációs idıszak középhımérséklete.
Az évi legmagasabb hımérséklet 30 °C, míg a legalacsonyabb 16,0 és – 16,5 °C közötti.
A sokévi csapadékátlag 580-620 mm.
Az uralkodó szélirány az észak-nyugati, az átlagos szélsebesség 3m/s alatt van.

Vízrajz: a Bakonyból a Dunához folyó patakok - Cuhai-Bakony-ér - vízgyőjtı területe.
A talajvíz mélysége általában 2-4 méter között áll, de a völgyekben 2 méter fölé is emelkedhet.
Bábolnán a közmőves vízellátás és a csatornázottság is kiépült. A település külterületén korszerő
szennyvízkezelı telep mőködik. A csatornahálózatra való rákötések aránya 80,5% (KSH 2005.). A
csapadékvíz elvezetés és a szennyvízelvezetés elválasztott rendszerben mőködik.

Növényzet: az erdıtársulások között a legelterjedtebbek a puha és keményfás ártéri ligeterdık, a
gyertyános kocsányos tölgyesek, a gyöngyvirágos kocsányos tölgyesek, a pusztai tölgyesek. Kisebb
foltokban a lösz- és szikes pusztai tölgyesek és a cseres tölgyesek is megjelentek. Az erdısült részek a
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város területének 15%-át alkotják, legnagyobb kiterjedéső a Lobkowicz-erdı.

Talajok: erdı-, csernozjom és réti talajképzıdmények fedik a kistájat. E kétfajta talajtípus kedvezı
vízgazdálkodású és jó termékenységő. A táj legnagyobb területi részaránnyal szereplı talajtípusát a
fıként löszös alapkızeten, illetve homokos üledéken képzıdött csernozjom barna erdıtalajok
képviselik. Bábolnán is ezek a talajtípusok jellemzıek, amelyek kedvezı vízgazdálkodásúak és jó
termékenységőek.
1.3. Rendezési terv elemei
A Képviselı-testület által 8/2002. (V.30.) számon elfogadott, többször módosított Szabályozási Terv
és Helyi Építési Szabályzat alapján a település közigazgatási területe a következı terület felhasználási
egységekre tagolódik:
a) Beépített és beépítésre szánt terület
Vegyes terület
- településközponti vegyes terület
A településközponti vegyes területen telkenként egy, egy vagy több önálló rendeltetési egységet
magába foglaló fı funkciójú épület építhetı.
Az egyes épületen belüli önálló rendeltetési egységek funkciója:
- lakás
- kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás, szálláshely szolgáltatás
- igazgatás
lehet.
- központi vegyes terület
A központi vegyes terület elsısorban a települési és kistérségi ellátást biztosító intézmények
elhelyezésére szolgál.
Lakóterület
- kisvárosias lakóterület
A kisvárosias lakóterületen telkenként fı funkciójú épületként elhelyezhetı egy vagy több
többlakásos lakóépület, egyéb épületként garázs.
A lakóépület alsó szintjén a közút melletti homlokzatról nyitottan a helyi lakosság ellátását szolgáló
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egészségügyi, oktatási, szociális, kézmőipari tevékenység
számára önálló rendeltetési egység alakítható ki.
- kertvárosias lakóterület
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A kertvárosias akóterületen elhelyezhetı fı funciójú épületként egy lakóépület, egy az alapfokú
ellátást szolgáló kereskedelmi, vendéglátó létesítmény, a lakókörnyezetet zajjal, rezgéssel, porral és
légszennyezı anyaggal nem zavaró, a kertvárosias lakóterület többi lakótömbjében szokásos
mértékő gépjármő és személyforgalmat meg nem haladó vonzású legfeljebb egy lakóteleknyi
területet igénylı kisipari épület. Egyéb épületként elhelyezhetı lakó, kereskedelmi, vendéglátó
funkciót kiegészítı gépjármő és egyéb tároló, állattartó épület – külön rendelet szerint, kisipari
mőhely.
Gazadási terület
- egyéb ipari terület
Az egyéb ipari területen termelı, raktározási, a közúti szállításhoz kapcsolódó árukezelési,
jármőellátási tevékenység számára építhetı épület, alakítható telek.
- kereskedelmi, szolgáltató terület
A kereskedelmi szolgáltató területen nem csak az alapfokú települési igények kielégítésre szolgáló
kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely szolgáltató és jelentéktelen mértékben zavaró
hatású termelı létesítmények építhetık.
- jelentıs mértékő zavaró hatású terület
A jelentıs mértékő zavaró hatású területbe a nagyüzemi állattartó telepek és a hígtrágyatározó tavak
tartoznak.
- kialakult egyéb ipari terület
A kialakult egyéb ipari területen a jelenlegi tevékenység az érvényes jogszabályi keretek között
folytatható.
Különleges terület
- temetı
A temetı területen ravatalozó, kápolna, temetıi fenntartó épületek, temetıi parkoló és a sírkert
építhetı, alakítható ki.
- sportterület
A sportterületen a tágabb térséget és az idegenforgalmat is szolgáló sport és szabadidıs, valamint a
terület fenntartását szolgáló építmények, és a beépíthetı terület legfeljebb 20 %-ának mértékéig
szállásférıhely szolgáltató épületek építhetık.
- sporttelep
A sporttelepen az alapvetı települési igényeket kielégítı sportpálya és az azt kiszolgáló szociális
épületek építhetık.
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- lovastelep
A lovastelepen a lótartással, lovagoltatással összefüggı építmények építhetık.
- lovascentrum
A lovascentrum területén nagytérségi vonzású, a lovas turizmusra alapozott sport, szabadidıs,
kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely szolgáltató és a lovak tartását, ellátását szolgáló építmények
építhetık.
- termálcentrum
A termálcentrum területén nagytérségi vonzású, a helyi termálkutak vizére alapozott termálfürdı és
a kapcsolódó létesítményei helyezhetık el.
- strand
A strandterületen a helyi és kistérési vonzású strandfürdı és kiszolgáló létesítményei helyezhetık
el.
- arborétum
Az arborétum az ismeretterjesztést szolgáló fagyőjtemény. A területen a látogatók ellátását szolgáló
fogadóépület, szociális épület és kerti melléképítmények építhetık.
Üdülıterület
- üdülıházas terület
Elhelyezhetı építmények: üdülıépület, kemping, pihenést, testedzést szolgáló építmény,
sportépítmény, szálláshely szolgáltató épület, vendéglátó épület, egyéb, a terület rendeltetését
szolgáló épület.
- hétvégi házas terület
Elhelyezhetı építmények: üdülıépület, kemping, kereskedelmi épület, pihenést, testedzést szolgáló
építmény, sportépítmény, szálláshely szolgáltató épület, szolgáltatói épület, vendéglátó épület.
b) beépítésre nem szánt terület
Erdıterület
Erdıterület a 1500 m2-nél nagyobb területő, a földhivatali ingatlan nyilvántartási térképen erdıként
nyilvántartott terület.
Közlekedési terület
-

közútterület

-

közmőterület

-

vasútterület
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Közmő terület
Mezıgazdasági terület
A mezıgazdasági területen épület nem építhetı, csak az OTÉK 32. §-ban felsorolt létesítmények
helyezhetık el.
Zöldterület
A zöldterületbe a közparkok tartoznak. A játszótér, pihenıtér, fásított tér, díszkert megnevezéső
közparkokban épület nem építhetı, csak a terület rendeltetésének megfelelı melléképítmények
helyezhetık el.
Vízgazdálkodási terület
A területbe a vízfolyások medre és partja tartozik. A területen csak a vízügyi jogszabályokban
megengedett építmények helyezhetık el.

2. A helyi építési szabályzat környezetvédelmi vonatkozású rendelkezései
A település vízvédelmi besorolása:
a) felszín alatti vizek: érzékeny terület
b) felszíni vizek: VI. területi vízminıség védelmi kategória.
Felszíni szennyezıdésérzékenységi besorolás: felszíni szennyezıdésre érzékeny terület.
A beépített és beépítésre szánt területen, valamint annak határától mért 2000 méter távolságon belül
nıivarú nyárfa nem ültethetı.
A közigazgatási területen lévı zöldfelületek kialakításával és gondozásával biztosítani kell, hogy a
közterület levegıjének az emberi szervezet allergiás reakcióit okozó növényfajtákból származó
virágpor részecskék mennyisége az alábbi értéket ne haladja meg:
- fák, bokrok: 100 pollen/m3
- főfélék: 30 pollen/m3
A közigazgatási területen hulladéklerakó hely (hulladékudvar kivételével) nem alakítható ki.
A közigazgatási területen keletkezı kommunális és egyéb szilárd, valamint folyékony hulladékot
rendszeres győjtés keretében lerakó, vagy ártalmatlanító telepre kell szállítani.
A kommunális és egyéb szennyvizeket megfelelı elıtisztítás után a csatornahálózatba kell vezetni.
Bármely építési munka során a termıföld védelmérıl, a termıréteg összegyőjtésérıl, kezelésérıl és
újrahasznosításáról az építtetı köteles gondoskodni az alábbiak szerint:
-

a felsı humuszos szintet külön kell letermelni és deponálni;
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-

a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a külön tárolt humuszos szintet a kiporzás
ellen védeni kell;

-

az építési tevékenység befejezése után a humuszos feltalajt helyben kell legfelsı rétegként
elteríteni;

-

feleslegesen maradó humuszos feltalajt a területrıl elszállítani csak a talajvédelmi hatóság
nyilatkozata alapján szabad.

14

Bábolna város környezetvédelmi programja
2009-2012.

3. Környezeti állapot
3.1. Általános bemutatás
A települési környezet az ember által mesterségesen kialakított anyagi rendszer, amelynek alapvetı
funkciója az ember mindennapi életéhez elengedhetetlen társadalmi szükségletek kielégítése.
Bábolna város környezeti állapota az országos átlaghoz viszonyítva viszonylag kedvezınek
mondható. A túlnyomórészt mezıgazdasági hasznosítású területeken jelentısebb környezet károsodás
nem tapasztalható. A terület egyik fı erıssége a mezıgazdaság volt. A méltán világhírő bábolnai
nagyüzemi gazdálkodás árnyékában ma már jól látható módon rajzolódnak ki az iparszerő termelés
negatívumai: a felszíni szennyezıdésre többnyire erısen érzékeny vidéken a vízadó rétegek
elszennyezıdése, a végeláthatatlan szántóföldi monokultúrák valóságos „ökológiai sivatagokká”
váltak, az egykori löszpusztai erdık pedig már régen eltőntek, helyüket szabályos rendbe ültetett
(csupán rendkívül szegény növény- és állatvilágnak otthont nyújtó) akác- és nemesnyár ültetvények
váltották fel.
A vízbázist a kistérségben a Duna biztosítja. Bábolna regionális vezetékre csatlakozott. 1994-ben
Bábolna Önkormányzata egy vastalanító berendezést épített. A település ivóvíz-ellátását 2000-tıl
teljes egészében a Tatabányai regionális rendszerrıl biztosítják jó minıségő karsztvízbıl. A település
vízellátását az ÉDV Zrt. Kisbéri Üzemmérnöksége biztosítja. A vízminıség a települések szennyvize
miatt III. és IV. osztályú.
A talajvíz mélysége 4 m alatti. Mennyisége nem haladja meg az 1 l/s km2-t. Kémiai jellege
túlnyomóan kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. A szulfát tartalom 60-300 mg/l között
ingadozik. Keménysége 15-35 nkº közötti.
A települési csatornahálózatok és tisztítók kiépítésével megteremtıdött a felszíni és felszín alatti
vizek védelmének potenciális javulása. A településen – elsıként a térségben – 1982-tıl kiépült a
legtöbb helyen elválasztott rendszerben üzemelı csatornahálózat. 1984-tıl 200 m3/nap tisztítási
kapacitású szennyvíztisztító üzemelt a Mezı I. u. végén. A Bábolnai Mezıgazdasági Kombinát
szintén a Mezı I. u. végén szennyvíztisztító árkokat (tavakat) üzemeltetett, ahol a sertéstelep és az
ipari üzemek szennyvizeinek részleges tisztítása folyt. A település közigazgatási területén a
szennyvízelvezetés és tisztítás a Bábolnai Szennyvízkezelı és Szolgáltató Kft. tevékenységi körébe
tartozik. A szennyvíztisztító telep 1993-ban épült és 1994. óta üzemel.
A térség egészében az elmúlt évtizedben megvalósult gázprogram keretében, a gázfőtés térhódításával
a levegı minısége nagymértékben javult. A szénfőtés visszaszorulásával nagymértékben csökkent az
emisszió mértéke.
A településen a gazdasági tevékenységbıl eredı zajterhelés lakóterületi közelségben nem jellemzı.
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Problémát csak néhány pontszerő zajforrás (pl: lakóházak közé telepített vendéglátó tevékenység)
okozhat.
Bábolnán az 1980-as években kezdıdött meg a szervezett hulladékgyőjtés alapfeltételeinek
megteremtése. 2000. január 1. óta a Gyıri Kommunális Szolgáltató Kft. végzi a hulladék elszállítását.
Hetente egy alkalommal végzik a veszélyes hulladékok körébe nem tartozó lakossági és intézményi
kommunális hulladék begyőjtését és elszállítását, amelyet a gyıri regionális települési szilárd
hulladéklerakóba szállítanak. A lomtalanításból származó hulladékot szintén a Gyıri Kommunális
Szolgáltató Kft. szállítja el a hulladéklerakóba.
A szelektív hulladékgyőjtés 1996-ban vezette be az Önkormányzat.

3.2. Levegı
Bábolna levegıtisztasága jónak mondható. A település területe „A légszennyezettségi agglomerációk
és zónák kijelölésérıl” szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján a 10. sz.
(Magyarország egyéb területei) légszennyezettségi zónába tartozik, ahol nincs kiemelt kritikus
légszennyezı komponens. A lakosságnál, valamint az üzemeknél jelentıs légszennyezéssel nem kell
számolni. A gázprogram megvalósulása után a lakosság és termelı egységek jelentıs része a
gázfőtésre állt át. A szénfőtés visszaszorulásával nagymértékben csökkent a légszennyezı anyagok
emissziójának mértéke.
Kiemelkedıen nagy ipari szennyezı forrás nincs a településen. Kivételt képez a központi sertéstelep,
amely a lakóterületi fejlesztések következtében 500 méteren belülre került a lakóterülettıl. Az
uralkodó szélirány megváltozásakor és szélcsendes idıben, mely fıként nyáron következik be a telep
bőze, a lakóterületek felé sodródik. Megoldást a telep kiürítése, és a felhagyott terület rekultivációja
jelent.
Közlekedésbıl eredı légszennyezés eddig nem jelentkezett, de az ipari területek fejlesztésével
célszerő lenne egy elkerülı út megépítése. Az M1-es autópálya nagy forgalmából adódó
levegıszennyezést természetes védıfalként fogja le a város határában lévı dombos, erdıs terület.
Az uralkodó szélirány alapján az ipari területek elhelyezkedése, és a lakóházakkal való beépítettség
területi megoszlása kedvezınek mondható, jól elkülönül a két funkció.
A település védendı területének védıterülete az annak határától számított 1000 m széles területsáv. A
védıterületen belül szagos, bőzös, fertızésveszélyes tevékenység céljára szolgáló épület,
épületcsoport csak a beruházó által beszerzett, az illetékes szakhatóságok jóváhagyó véleményével, az
általuk meghatározott távolság betartásával építhetı.
Az állattartó telepek védıterülete a telep körüli 1000 m széles területsáv. A védıterületen belül lakó-

16

Bábolna város környezetvédelmi programja
2009-2012.

és üdülı épület nem építhetı.
3.3. Vízellátás
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény értelmében az önkormányzatok feladata
többek közt a lakosság egészséges ivóvízzel történı ellátása.
A település felszíni szennyezıdésekre erısen érzékeny területen helyezkedik el.
A település lakosságának ivóvíz-ellátását a Tatabányai regionális rendszerrıl biztosítják jó minıségő
karsztvízbıl. A település területén lévı vízfolyások vízminısége VI. területi vízminıség-védelmi
kategória.
A puszták eladásakor a vízellátást biztosító kutak területe nem került az ott lakók tulajdonába, azok
változatlanul külön helyrajzi számon vannak, a legnagyobb problémák a vízellátás területén vannak,
amelyek megoldása folyamatban van.
A település csapadékvíz elvetése elválasztott rendszerő, nyílt és zárt hálózatú.
A vízfolyások, csatornák parti sávja a partvonaluk mentén húzódó területsáv, amelynek mérete 3-3
méter.
3.4. Csatornázottság
A szennyvíztisztító telep 1993-ban épült és 1994. óta üzemel. A szennyvíztelep üzemviteli épületébıl
kommunális eredető szennyvíz kerül kibocsátásra, mely a telepen helyben tisztítva van. A gravitációs
rendszerrel

érkezı

szennyvíz

tisztítása

eleveniszapos

eljárással

és

részleges

biológiai

foszforeltávolítással történik, a fennmaradó foszfor - mely szerves és szervetlen vegyületek
formájában van jelen a szennyvízben - vegyszer adagolásával távolítható el maradéktalanul. A
szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül az elıtisztított üzemi szennyvizek kezelését
is ellátja.
Amennyiben a településen jelentıs fejlesztések történnek, szükségessé válik a tisztítómő
kapacitásának bıvítése.
3.4.1. A szennyvíztelep bemutatása
A városi csatornahálózat által az összegyőjtött kommunális eredető szennyvíz a városi átemelıbe
kerül. A szennyvíz NA 500-as gravitációs vezetéken érkezik a szennyvíztisztító telepi átemelı
aknába.
A szennyvíztisztító telepi átemelıben az átemelı szivattyúk mőködését úszókapcsolók vezérlik. A
szivattyúk (2 mőködı és 1 tartalék) a szennyvizet indukciós mennyiségmérın keresztül emelik
tisztítómőre.
Az elsı tisztítási lépcsı a szennyvízben található lebegı szennyezık eltávolítása, mely gépi ráccsal
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történik. A telepen keletkezı rácsszemét konténerbe győlik és hulladéklerakóba kerül elszállításra.
A durva szennyezıdésektıl megtisztított szennyvíz a kombinált zsír-, uszadék- és homokfogó
mőtárgyba folyik. A homokfogóban történik a homok és homokszerő anyagok kiülepítése. A
kiülepedett homok mamutszivattyúkkal távolítható el. A zsírfogó a zsír és olajszerő lebegı anyagokat
flotációs úton választja ki a szennyvízbıl.
A mechanikai szennyezık eltávolítását követıen az így elıkezelt szennyvíz az osztómőtárgyon
keresztül jut az eleveniszapos kombinált levegıztetı-ülepítı mőtárgyba. Az itt végbemenı biokémiai
folyamatok hatására aerob és fakultatív anaerob mikroorganizmusok segítségével a bonyolult szerves
vegyületekbıl egyszerő szervetlen anyagok keletkeznek. A szerves vegyületekben található szénbıl
széndioxidgáz a nitrogénbıl nitrogéngáz keletkezik.
A foszforvegyületek részben biológiai, részben vegyszeres úton kerülnek eltávolításra. Az eleveniszap
recirkulációját az utóülepítıkbıl a levegıztetı medencébe mammutszivattyúk biztosítják. Az
eleveniszapos rendszerben képzıdı fölösiszapot mammutszivattyúval lehet eltávolítani az iszapsiló
mőtárgyba, ahonnan az iszapvíz a zsír-, uszadék-, és homokfogó mőtárgyba dekantálható.
Az iszapsilóban képzıdı 3-4 %-os iszapot mobil víztelenítı berendezéssel víztelenítik, majd a
víztelenített iszap az Almásfüzitıi lerakóra kerül.
Az utóülepítıkbıl a tisztított szennyvíz a labirintmedencébe jut, ahol klórgázos fertıtlenítés után
gravitációs vezetéken keresztül kerül a befogadóba.
Technológiai, gépészeti mőtárgyak
1. Települési átemelı
MOBA típusú átemelı, a győjtıhálózaton érkezı szennyvizek átemelésére.
2. NA 500-as gravitációs csatorna
Biztosítja a szennyvizek szennyvíztisztító telepre juttatását, záporok idején puffertározóként is
funkcionál.
3. Szennyvíztisztító telepi átemelı
MOBA rendszerő átemelı, amelybe úszókapcsolók által vezérelt HYDROSTAL merülıszivattyúk
lettek beépítve.
4. Szerelvényakna
Tartalmazza az átemelı szivattyúk nyomóvezetékeit, a beépített visszacsapó szelepeket, az elzáró
szerelvényeket.
5. Mennyiségmérı akna
A nyomóvezeték függıleges ágába beépített mozgó alkatrészeket nem tartalmazó indukciós
mennyiségmérı helye.
6. Gépi tisztítású rács
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Feladata az 5 mm-nél nagyobb mechanikai szennyezıdések eltávolítása és a rácsszemét konténerbe
történı továbbítása.
7. Zsír-, uszadék- és homokfogó mőtárgy
Vasbetonból készült, kétrészes, egymástól merülıfallal elválasztott mőtárgy. Feladata záporok idején
a csatornába érkezı homok kiülepítése és eltávolítása, valamint a zsír, olaj és uszadék kiúsztatása,
visszatartása.
8. Kombinált eleveniszapos levegıztetı, utóülepítı medence
Köralakú vasbeton medence, tartalmazza a 3 darab utóülepítıt, osztómőtárgyat, 3 darab kiemelhetı
finombuborékos mélylégbefúvásos levegıztetı rendszert, két víz alatti keverıt, az oldott oxigénmérı
készüléket és a járóhídszerkezetet.
9. Fölösiszap tároló betonsiló
Vasbetonból készült kör alakú mőtárgy, feladata a fölösiszap sőrítése és átmeneti - a víztelenítésig
történı - tárolása.
10. Fertıtlenítı medence
Vasbetonból készült szögletes mőtárgy, a tisztított szennyvíz a megfelelı tartózkodási idı után a
medence bukóélén keresztül folyik ki a tisztított víz elvezetı csatornába, majd a befogadóba.
11. Üzemviteli épület
Kétszintes épület. A földszinten helyezkedik el a klórozóhelyiség, a fúvógépház az elektromos
kapcsolószekrénnyel, a vegyszeradagoló helyiség és a raktár.
A második szinten található a diszpécser és laboratóriumi helyiség, a szociális blokk és a gépi
tisztítású rácsot magába foglaló rács helyiség.
12. Klórozó helyiség
A helyiségben található a klórgázzal történı fertıtlenítéshez szükséges rögzített klórgázpalack az
ADVANCE típusú klóradagolóval, ejektorral és szükséges csıvezetékkel.
13. Fúvó gépterem
Itt található a telep mőtárgyait (zsír- homokfogó, eleveniszapos medence) sőrített levegıvel ellátó
összes fúvó, valamint az elektromos kapcsoló szekrény.
14. Vegyszeradagoló rendszer
Feladata a szennyvízben lévı foszforvegyületek eltávolításához szükséges vas (III.) szulfát tárolása,
adagolása.
15. Laboratórium
16. Diszpécser helyiség
17. Elektromos elosztó
Biztosítja a telep technológiai feszültségellátását és vezérlését, szociális energia ellátást.
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3.5. Termálkutak
A

legfontosabb

természeti

kincs

Bábolna

tekintetében

az

a

két

melegviző

hévízkút

(40 °C, illetve 51 °C minısített hımérsékletőek), melyeket 1983-ban a Lobkowicz-erdıben tártak fel.
A kutak 2006. óta az Önkormányzat tulajdonában vannak, az egyik minısített gyógyvizet, a másik
termálkarsztvizet szolgáltat.
1991-ben a Népjóléti Minisztérium a K-52 kútkataszteri számú I. hévízkútra – külsı /fürdıvízkénti/
alkalmazásban - az elismert ásványvíz, míg 1992-ben a K-53 kútkataszteri számú II. hévízkútra –
külsı /fürdıvízkénti/ alkalmazásban – a gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezte.
A természeti értékek jelenlétébıl származó elınyök kiaknázására a legoptimálisabb megoldás egy
termálcentrum kialakítása.
3.6. Talaj
A talaj a földkéreg legfelsı termékeny rétege, megújuló természeti erıforrás. A talajok képzıdését
földtani, éghajlati, domborzati tényezık határozzák meg. Jelentıs talajképzıdést módosító tényezınek
minısül az emberi tevékenység.
Bábolnán fıként löszös alapkızeten, illetve homokos üledéken képzıdött csernozjom barna
erdıtalajok a jellemzıek.
A mezıgazdasági eredető talajszennyezıdések a növényvédı szerek és egyéb kémiai anyagok nem
megfelelı használatából adódnak.
A talaj szempontjából kiemelten jelentısek az állattartó telepek hígtrágyájának kezelésébıl és
elhelyezésébıl adódó veszélyek.
Jelentıs veszélyforrásnak minısülnek az illegális hulladéklerakók is, amelyekbıl szerencsére
Bábolnán nem található túl sok.
A település közigazgatási határán túl található a korábbi kommunális hulladéklerakó területe,
amelynek rekultivációja a közeljövı feladata.
3.7. Zajhatások
A településen káros mértékő zajterhelésrıl nincs információ. A közlekedésbıl eredı zajterhelés nem
éri el a megengedett határokat.
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III. Települési környezet
A település környezetvédelmi megítélésében jelentıs szerepe van a köztisztaságnak.
A közterületi tevékenység a Bábolnai Szennyvízkezelı és Szolgáltató Kft. feladata. A rendszeresen
tisztított közterületek nagysága mintegy 397.000 m2.3
A Szolgáltató Kft. kommunális tevékenységén belül végzi a gyepfenntartási, virág beszerzési és virág
gondozási, fa és cserjegondozási feladatokat, valamint a Bábolnai Új temetı fenntartási feladatait is.
A parkfenntartási feladatok elvégzéséhez a nyári idıszakban diákokat is alkalmaznak.
Közterületi tevékenységük során rendszeresen javítják a város területén kihelyezett köztéri
eszközöket, illetve pótolják az eltulajdonított, vagy javíthatatlan tárgyakat.
Folyamatosan ellenırzik a csapadékelvezetı árkok, csatornák, átereszek állapotát. Intézkednek a
balesetveszélyessé vált, megsüllyedt aknafedlapok, esınyelık javításáról.
Koordinálják és ellenırzik a város területén a kullancsirtást. Figyelemmel kísérik a gesztenyefákat
károsító aknázó moly rajzását, ellenük történı védekezésként permetezést rendelnek meg.
A belterületi fı közlekedési utak, valamint a külterületi lakott pusztákra bevezetı utak téli
hóeltakarítása, csúszásmentesítése a Communal Contact Kft. feladata, melyet az önkormányzattal
kötött szerzıdés alapján lát el.
A kerékpárutak, gyalogjárdák téli fenntartási munkáit a közmunkások látják el az önkormányzat
részére helyi vállalkozás által felajánlott, téli munkavégzésre alkalmas eszközökkel felszerelt
kistraktor segítségével.
A Bábolnai Szolgáltató Kft. dolgozói közterületi tevékenységük során rendszeresen javítják a város
területén kihelyezett köztéri eszközöket, illetve pótolják az eltulajdonított, vagy javíthatatlan
tárgyakat.
1. Közmőellátás
A dinamikusan fejlıdı város kiemelkedı infrastruktúráját elsısorban az itt kialakult mezıgazdasági
termelési kultúrának köszönheti. Bábolna infrastruktúrája messze az átlag felett áll, közmőhálózata
100 %-osan kiépített.

Vízellátás: A Bábolnai Mezıgazdasági Kombinát rendszereirıl 1979-ben vált le a községi
ivóvízhálózat és került az Észak-dunántúli Vízmő Zrt. akkori jogelıdjének tulajdonába. 1981-ben 4
darab kút és 100 m3-es glóbusz nem tudta biztosítani a település biztonságos ivóvízellátását, ezért a

3

Adatszolgáltatás: Bábolnai Szennyvízkezelı és Szolgáltató Kft.
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községet rá kellett kötni a Tatabányai regionális rendszerre, továbbá a napi vízigények és a nyári
csúcsok áthidalására kiépült az 500 m3-es glóbusz.
1994-ben Bábolna Önkormányzata egy vastalanító berendezést épített. A település ivóvíz-ellátását
2000-tıl teljes egészében a Tatabányai regionális rendszerrıl biztosítják jó minıségő karsztvízbıl.
A közüzemi vízhálózat kiépítettsége 100 %-os. Bábolna belterületén élı lakossága a TORV
rendszerrıl kapja az ivóvizet 200 mm átmérıjő vezetéken, amely a településen belül 150 mm-es
átmérıjő. A település déli, és délkeleti területén található ipari üzemek, valamint a Ménesudvar
vízellátása a Bábolna Központi Vízmőrıl történik.
A település egy lakosra jutó éves vízfogyasztása 31,2 m3. A közüzemi vízvezeték hálózat hossza 19,4
km, a bekapcsolt lakások száma 1218, amely 89,5 %-os arányt jelent.
A lakosságnak szolgáltatott víz mennyisége 118000 m3, míg az összes szolgáltatott víz mennyisége
241000 m3. A település vízellátását az ÉDV Zrt. Kisbéri Üzemmérnöksége biztosítja. 4
A Lobkowicz-erdıben két hévízkút található.
Az I. számú kút országos kataszterszáma K-52, mélysége 1290 méter, maximális vízhozama 340 l/p,
vízhıfoka 38 °C.
A II. számú kút országos kataszterszáma K-53, mélysége 1273,2 méter, maximális vízhozama 1600
l/p, vízhıfoka 52 °C. A kutat a Népjóléti Minisztérium gyógyvízzé nyilvánította. A kutak a termál
projekt alapját képezik.
A puszták vízellátása azonban az egykori Bábolnai Mezıgazdasági Kombinát rendszereirıl, fúrt
kútból biztosított.
A puszták eladásakor a kutak területe nem került az ott lakók tulajdonába, azok változatlanul külön
helyrajzi számon vannak, a legégetıbb problémák a vízellátás területén jelentkeznek. Fentiek
megoldására Kajánd pusztán és Kisbábolnán új kutak fúrására került sor.

Szennyvízelvezetés, tisztítás: A településen 1982-tıl kiépült a legtöbb helyen elválasztott rendszerben
üzemelı csatornahálózat. A település közigazgatási területén a szennyvízelvezetés és tisztítás a
Bábolnai Szennyvízkezelı és Szolgáltató Kft. tevékenységi körébe tartozik. A település szennyvizei a
Bana-Bábolna közigazgatási határ melletti 0119/5 hrsz-ú területen üzemelı 1000 m3/d kapacitású
szennyvíztisztítóba kerülnek a Mezı I. u. déli végén üzemelı szennyvízátemelın keresztül. A
tisztítómő terhelése 700-1300 m3/d között mozog. A szennyvíztisztító telep 1993-ban épült és 1994.
óta üzemel. Befogadója a Bana-Bábolna vízfolyás.
A közüzemi szennyvízcsatorna hálózat hossza 32,5 kilométer. Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba
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bekapcsolt lakások száma 1192 darab, amely 87,6 %-os arányt jelent. Az elvezetett szennyvíz
mennyisége 186000 m3, amelybıl 113000 m3 a háztartásokból származott.5
A terület szennyvizeit közcsatornába kell elvezetni a mindenkori hatályos elıírások határértékeinek
betartásával, amelyek jelenleg „A vízszennyezı anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrıl és
alkalmazásuk egyes szabályairól” szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet által elıírt
küszöbértékek.

Felszíni vizek elvezetése: a település felszíni folyóvizei a kül- és belterületen áthaladó patakok: BanaBábolna csatorna, Bikaréti árok, Farkaskúti árok, Bábolna fıárok. Ezen árkok vízminısége jó,
szennyezıanyag csak talajvíz szennyezıdés által kerül beléjük. 1990-ben az önkormányzat
megalakulásakor a csapadékvíz-elvezetı rendszer alacsony szintő és kiépítettségő volt. A település
domborzati viszonyaiból adódóan voltak olyan területek, ahol problémaként jelentkezett a
vízelvezetés hiánya.
Az önkormányzat a problémák megoldására lehetıségeihez mérten jelentıs beruházásokat hajtott
végre, felújításokat végzett, amelyek eredményeként a szükséges rendszer nagy része megépült. A
település vízfolyásai a Bana-Bábolna csatorna, a Darányi árok és a Bikaréti árok, amelyek a
Komáromi Vízitársulat kezelésében üzemelnek. Befogadóként rendelkezésre állnak az üzemi kezeléső
árkok is. Ezen kívül befogadóként mőködik a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. tulajdonában lévı
Malom tó is.
A településen zárt elvezetéső csapadékcsatornák, burkolt és földárkok egyaránt megtalálhatók. A
pusztákon csapadékvíz elvezetés nyílt árkos rendszerrel megoldott.
Villamos energia ellátás: Bábolna település a Nagyigmándon lévı 120-as állomásból induló E.ON
Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. tulajdonában lévı 20 kV-os szabadvezetékrıl kapja az ellátást.
A település egyes részeinek villamos energia ellátása a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. által
üzemeltetett hálózatról megoldott. A település belterületén a 20 kV-os szabadvezeték a jellemzı, de
vannak földkábeles megtáplálások is. A Rózsaerdei lakótelep feletti új lakóterületen már csak
földkábeles megtáplálás van kiépítve.
A háztartási villamos energia fogyasztók száma 1430. A háztartások részére szolgáltatott villamos
energia 4682 Mwh. Az egy háztartási fogyasztóra jutó évi villamos energia fogyasztás 3275 kWh. 6
A 20/0,4 kV-os transzformátorok többsége oszloptranszformátor.

4

K.S.H. 2007. évi adat

5

K.S.H. 2007. évi adat

6

K.S.H. 2007. évi adat
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A kisfeszültségő és közvilágítási hálózat a központi részen, a Rózsaerdei lakótelepen és a Bábolna Rt.
volt telephelyein földkábeles, a település többi részén légvezetékes.
A település közvilágítási rendszerének korszerősítése 2002-ben fejezıdött be, amikor is 224 darab
korszerő lámpatest került felszerelésre, ami közel 50%-os energia megtakarítást eredményezett. A
lámpatestek cseréjével 7 darab új oszlopbıvítésre is sor került.
2006. évben a körforgalom kiépítésével 36 darab új lámpaoszlop és lámpatest került felszerelésre a
település központjában.
A településhez tartozó egyes puszták – Kisbábolna, Ritter major, Farkaskút puszta, Mihályháza,
Csemerháza - villamos energia ellátása a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. által üzemeltetett
hálózatról megoldott. A többi puszta villamos energia ellátása az E.ON Észak-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt. hálózatáról történik.

Gázellátás: A vezetékes gázhálózat kiépítése 1995-ben fejezıdött be. A település az Ácsi gázátadó
állomástól induló nagyközépnyomású földgázvezetékrıl kapja az ellátást. A gázcsıhálózat hossza
54,5 kilométer, kiépítettsége 100%-os.
A háztartási gázfogyasztó 1044, ebbıl főtési fogyasztó 1044. Az értékesített vezetékes gáz 4658 ezer
m3, amelybıl a háztartásoknak értékesített vezetékes gáz mennyisége 2062 ezer m3. Az egy háztartási
fogyasztóra jutó évi vezetékes gázfogyasztás 1986 m3. 7
A pusztákon a gázellátás nincs kiépítve. A lakások főtése egyedileg – fa, szén vagy olaj tüzeléső
berendezésekkel – megoldott.
2. Hulladékkezelés
Bábolnán az 1980-as években kezdıdött meg a szervezett hulladékgyőjtés alapfeltételeinek
megteremtése. A településtıl 4 kilométerre fekvı 4 ha-os kavicsbánya helyén létesített hulladéklerakó
közel 20 éven keresztül látta el a lakosságot. 1999-ben megkezdıdött a 150.000 m3 hulladékot
befogadott telep rekultivációja.
1999-2000. között a bábolnai telephelyő Communal Contact Kft. bilétás rendszerben győjtötte a
kommunális hulladékot.
Bábolna Város Önkormányzata a veszélyes hulladékok körébe nem sorolt lakossági és intézményi
hulladék begyőjtésére és elszállítására 1999. november 30-án kötött szerzıdést a Gyıri Kommunális
Szolgáltató Kft-vel, így 2000. óta ık végzik a hulladékszállítást a településrıl hetente egy
alkalommal, amelyet a gyıri regionális települési szilárd hulladéklerakóba szállítanak.
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A szelektív hulladékgyőjtést 1996-ban vezette be az Önkormányzat, jelenleg a papír, üveg és
mőanyag hulladék győjtése megoldott. A Gyır Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás, melynek
Bábolna Város Önkormányzata is tagja a jelenlegi szelektív hulladékgyőjtı rendszert le kívánja
cserélni, egy modernebb és bıvebb hulladékgyőjtési rendszerre, mellyel lehetıség nyílik papír,
mőanyag, fehér és színes üveg, fémhulladék szelektív győjtésére.
Lomtalanítást évente egy alkalommal szervez a hulladék elszállítással megbízott Gyıri Kommunális
Szolgáltató Kft. a lakosság körében felhalmozott, kommunális szemétbe nem tartozó hulladék
begyőjtésére és elszállítására. A begyőjtött lomokat a gyıri regionális települési szilárd
hulladéklerakóba szállítják el.
A rendszeres hulladékgyőjtésbe bevont lakások száma 1356 darab, aránya 2007. év végén 99,6 %.8
Az összes elszállított települési hulladék mennyisége 1630 tonna volt.
A majorok területén 2005. szeptemberéig a Bábolna Rt. oldotta meg mind az üzemi, mind a lakossági
hulladék elszállítását, mivel minden majorhoz egy-egy baromfitelep is tartozott. 2007. március 1-tıl
már a pusztákon is a Kommunális Szolgáltató Kft. végzi a lakossági hulladék begyőjtését és
elszállítását.
3. Úthálózat, közlekedés
A település belsı úthálózatának tengelyét a településen áthaladó 8136. számú Mészáros út és a 8151.
számú Ácsi út adják. A Mészáros út főzi fel a más irányban kapcsolatot adó összekötı utakat, a
lakóutcák egy részét, feltárja a központi területet.
Fenti utcák keresztezıdésében, 2006-ban megépült a körforgalom, amely a kialakult balesetveszélyes
csomópont helyzetét hivatott megoldani. A 8149. számú Tárkány felé vezetı összekötıút csatlakozása
a település központjától keletre esik. A csomópont elrendezése a rajta nem gyakorta közlekedık
részére bizonytalanságot okoz, ezért balesetveszélyes, átalakítás szükséges lenne.
A település lakóterületi egységei jól elhatárolható területeken helyezkednek el, kialakításuk és
utcahálózatuk egységes.
Bábolnán az utcák többsége jellemzıen aszfalt rendelkezik, melyek szélessége 3,5-6,0 m között
változik. Az útburkolatokhoz legtöbbször nemesített padka, csapadékvíz-elvezetı árok csatlakozik,
valamint telekhatárokhoz igazodó járda és utca fásítás kíséri.
A régen volt nagyobb gazdasági egységeket feltáró mezıgazdasági utakat is aszfaltrendszerő
burkolattal látták el, ezek azonban mára nagyon rossz minıségővé váltak. Az utak jellemzıen
kiépítetlenek, murvázottak. A kiépített utak minısége nagyon rossz, kátyúsak, hiányosak.
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A közlekedés környezetvédelmi szempontból rendkívül jelentıs tényezı. A település ebbıl a
szempontból szerencsés helyzetben van, nem jelentısen terhelt.
Az ipari területek fejlıdésével számolni kell a települést elkerül út megépítésével, amely az ipari
terület forgalmát közvetlenül kivezeti az autópályára, így a tehergépjármővek, kamionok elkerülik a
lakott területeket és a településközpontot.
3.1. Kerékpárút
Bábolna és térsége jellemzıen síkvidéki jellegő, illetve helyenként hullámosodó felszínő, így a
kerékpározásnak topográfiai akadályai nincsenek. A térségben hagyományos közlekedési módnak
számít a kerékpározás.
A helyi és helyközi kerékpáros forgalmon kívül egyre jelentısebb számban jelennek meg a
kerékpáros turisták, akik többnyire a Gyır-Budapest közötti, kijelölt kerékpártúra-útvonalon haladnak
végig, érintve településünket. Erre a kerékpáros forgalomra Bábolna felkészült, hisz független-pályás
kerékpárút kíséri a Mészáros utat, amelyet a 2006-os körforgalom építés során tovább fejlesztettek.
A kerékpáros közlekedés fokozása érdekében Bábolna Város Önkormányzata Nagyigmánd
Nagyközséggel közösen pályázatot nyújtott be a Bábolna – Nagyigmánd közötti kerékpárút
kiépítésének támogatására, amely pályázat sikeresnek bizonyult. A kerékpárút jogerıs építési
engedély tervei az önkormányzat rendelkezésére állnak.
A kerékpárút megépítésének célja egyrészt a Nagyigmánd és Bábolna határában található ipari terület
kerékpáron történı megközelíthetıségének megkönnyítése, másrészt a turisztikai és szabadidıs
jellegő kerékpározás elısegítése, illetve a külsı lakott pusztákon élık eddig balesetveszélyes
közlekedésének megoldása.
3.2. Gyalogos közlekedés
A település gyalogos közlekedési hálózatának fıbb elemei az utakat kísérı járdák. Ezek a településen
mára már egységes szerkezetet alkotnak.
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A járdákat a már meglévı beépítéseknél jó minıségben kiépítették, a családi házas beépítéső részeken
az útburkolattól árok és jól karbantartott, árnyékadó növényzet választja el.
Ezeken a helyeken a járda burkolatának anyaga többnyire monolit beton, szélessége 1,0-1,2 m és az
ingatlanok határához igazodik.
A gyalogjárdák jórészt lakossági munkával és a község által nyújtott alapanyag-támogatással épültek.
A település 36 utcájából 8 utcában (22,23 %) mindkét oldalon, 15 utcában (41,67 %) csak az egyik
oldalon van, míg 13 utcában (36,12 %) nincs járda.
4. Épített környezet, közterületek állapota
Az épített környezet a környezet tudatos, építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt
épített része, mely elsıdlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja.
A városképet a természeti elemek mellett alapvetıen az épített környezet állapota határozza meg.
Ezen belül is a település szerkezete, az utcák elrendezése, az utcák és terek állapota, az
épületállomány építészeti igényessége játszanak fontos szerepet.
Fontos feladat a különbözı korokból ránk maradt építészeti alkotások megırzése. Ezek a település
arculatának fontos elemei, megırzésük közös feladatunk.
Bábolna város települési arculata fejlıdési sajátosságai a gazdaság és a település mindenkori
viszonyának tükrözıdése.
A települést négy részre osztja az 1700-as évektıl létezı, ma is hangsúlyos kelet-nyugati közlekedési
tengely a Mészáros út, valamint az észak-déli irányú Ácsi út – Jókai út – Rákóczi F. utca nyomvonala.
A mai építészeti értékként kezelendı és a hajdani Ménesbirtok céljait szolgáló épületek és területek
köré szervezıdött és települt a mezıgazdasági-ipari telephelyek nehezen áttekinthetı halmaza. Ez a
településrész a Mészáros út dél-keleti részén található, a település belterületének közel 40 %-a.
A város lakóépület állománya összességében jó mőszaki állapotúnak minısíthetı.
A település lakásállománya 2007. év végén 1361 darab. A lakások átlagosan megfelelı mőszaki
állapotúnak mondhatók. Három lakóépület állaga kívánná meg a mielıbbi elbontást.
2006-ban szintén elbontásra került az Arany J. u. 8. szám alatti 2 lakásos lakóépület is, amelynek
helyére az önkormányzat az általános iskolához és óvodához kapcsolódóan minden igényt kielégítı,
rendezvények megtartására is alkalmas konyha és étkezı építését tervezi.
A településhez tartozó lakott pusztákon összesen 110 lakás található. A lakások közül a legtöbb
komfortos (56), de nagy számban találhatók félkomfortos (29) és komfort nélküli (25) lakások is. A
puszták lakásállománya összességében rossz mőszaki állapotúnak minısíthetı.
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Bábolna város települési arculata fejlıdési sajátosságai a gazdaság és a település mindenkori
viszonyának tükrözıdése.
A települést négy részre osztja az 1700-as évektıl létezı, ma is hangsúlyos kelet-nyugati közlekedési
tengely a Mészáros út, valamint az észak-déli irányú Ácsi út – Jókai út – Rákóczi F. utca nyomvonala.
A mai építészeti értékként kezelendı és a hajdani Ménesbirtok céljait szolgáló épületek és területek
köré szervezıdött és települt a mezıgazdasági-ipari telephelyek nehezen áttekinthetı halmaza. Ez a
településrész a Mészáros út dél-keleti részén található, a település belterületének közel 40 %-a.
Ettıl észak-nyugatra, a Mészáros útra felfőzve szabályos utcahálózattal és telekrendszerrel
földszintes, családi házas terület különül el. A Mészáros úttól északra az Ácsi út tengelyre
szervezıdve szintén szabályos utcahálózatú, családi házas terület található.
A Mészáros út – Ácsi út csomópont a település központi része, amelyet az ide telepített földszint + két
szintes társasházak, üzletsor, bazársor és néhány intézményi épület is hangsúlyoz. Ide összpontosul a
város központi funkcióinak jelentıs hányada (önkormányzat, orvosi rendelı, üzletek, boltok, általános
iskola). Ugyanekkor vallási központnak is tekinthetı: itt található a katolikus templom és az
evangélikus kápolna.
A kisvárosias arculat kialakítása érdekében fontos, hogy a település központinak tekinthetı területein
az üzemi telephelyek felszámolása, funkció váltása, új beépítések megvalósulása eredményeként az
építészeti értéket képviselı épületek megfelelı környezetet kapjanak.
Az ipari terület a település dél-nyugati részén helyezkedik el mintegy 40 hektáros területen.
4.1. Mőemlékvédelem
Helyi építészeti érték (a továbbiakban: helyi érték) minden olyan építészeti, történeti, régészeti,
néprajzi, termeléstörténeti, képzımővészeti, iparmővészeti szempontból jelentıs egyedi vagy együttes
alkotás, annak tartozékai és részei (különösen épület, építmény, épületegyüttes, utca vonalvezetés,
városrész, kilátás, településsziluett), valamint az ezeket körülvevı építészeti környezet, ami nem
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minısül mőemléknek, mőemlék jellegő, városképi jelentıségő értéknek vagy mőemléki
környezetnek.
A helyi védelmi terület a település olyan összefüggı része, amely a jellegzetes településszerkezet
(terek, utcák, közök vonalvezetése, beépítettsége) történelmi folyamatosságát képviseli ill. olyan
városrész (utca, tér, utcaszakasz), ahol jelentıs számban találhatók a település arculatát meghatározó
épületek.
E területen meg kell ırizni a jellegzetes utcaszerkezetet, kialakult telekrendszert, utcavonal-vezetést.
Új telkek kialakítása vagy telek-átalakítást csak ezzel összhangban engedélyezhetı.
A védett területen lévı építményeket egymással összhangban a jellegzetes városkép egységes
megjelenését biztosító módon kell fenntartani, illetve kialakítani.
Törekedni kell a közterületek burkolatának, berendezési tárgyainak (világítótestek, hirdetık,
pavilonok, stb.) az épületek, a városrész jellegéhez igazodó megjelenésének megırzésére, illetve ilyen
irányú átalakításukra.
Helyileg védett mővi érték az, ahol a védelem az épület, építmény teljes tömegére és részleteire,
valamint a hozzá tartozó földrészletre is kiterjed.
Ezeket az épületeket hagyományos épületi tömegükben, tetıformájukkal és színezetükkel kell
megtartani, érintetlenül hagyva (szükség esetén visszaállítva) az eredeti nyílásrendet, a nyílások
osztását, megerısítve a homlokzati tagozatokat.
A védett épületeket úgy lehet csak bıvíteni, hogy azok eredeti tömegformája, homlokzati kialakítása,
utcaképi szerepe ne változzon. A tervezett bıvítés a régi épület formálásával, szerkezetével,
anyaghasználatával összhangban legyen.
Védett épületek bontása csak a mővaki avultság beállításával történhet, a védettség megszőntének
kimondása után.
Védett növényzet olyan egyedi növény vagy növényzet-együttes (fasor, park), amely a város
területén jellegzetes, illetve az emberi környezet védelme, a hagyományos településkép megırzése,
vagy várostörténeti, kulturális szempontból közérdek.
A védett növényzető területek településképi szempontból jelentısek. A területek fás növényzettel való
fedettségét meg kell tartani. A területeken fát kivágni fafelvételi és fakivágási tervben dokumentált
kertészeti terv alapján, fát ültetni, építményt elhelyezni kertépítészeti terv alapján lehet.
A Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat alapján mőemlékek:
- Ménesudvar keretesen épített épülete
- Lovarda épülete
- Római katolikus templom
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Mőemléki jelentıségő terület és mőemléki környezet a szabályozási terven ekként jelölt területek.
Helyi védelemmel érintett:
- Kaszinó épülete
- Mészáros u. 6., 8., 10. szám alatti lakóépületek, a telkek és növényzetük, a kerítések és kapuk
- Kórházszálló épülete
- Kiskastély épület
- Református templom
- Köztéri szobrok: lószobor, baromfi szobor.

Helyileg védett természeti értékek:
- Ménesudvarban található 300 éves akácfa
- arborétum
- Ménesudvar Mészáros út felöli kertje
- Jókai utca zöldfelületei
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- volt orvosi rendelı telke és a csatlakozó telek növényzete.

Feltételezhetı lelıhelyek, amelyeket régészeti értékő területként kell kezelni:
-

a Polgármesteri Hivatal és az Általános Iskola telkétıl a Mészáros útig terjedı terület;

-

Ácsi út – Mészáros út keresztezıdése.

4.2. „Bábolna Ménesbirtok” mőemléki védetté nyilvánítása
A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok az innen eredı bábolnai arabnak, ma ismertebb nevén Shagyaarabnak, s az egymást követı szakértı tenyésztık sorának köszönheti hírnevét és egyedülvalóságát.
A bábolnai lótenyészet minden kétséget kizáróan olyan ismertséggel és elismertséggel rendelkezik,
ami indokolttá teszi, hogy Bábolnát az emberiség közös örökségeként, a magyar állattenyésztés, ezen
belül is a magyar lótenyésztés jelképeként tartsuk számon.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dokumentációs Igazgatósága 2007. évben megindította a
„Bábolna, ménesbirtok” mőemléki védetté nyilvánítását elıkészítı eljárást. Bábolna Város
Önkormányzata és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Védési Osztálya több alkalommal tartott
egyeztetést. Az egyeztetı tárgyalások célja az volt, hogy az önkormányzat és a KÖH védési osztálya
számára is elfogadható módon, kompromisszumos megállapodással kerüljenek kijelölésre Bábolna
közigazgatási területén a Ménesbirtok és majorjai mőemlékként, valamint a mőemléki környezetként
védendı területei. Az egyeztetés során felvett jegyzıkönyvben foglaltak alapján Bábolna Város
Önkormányzat Képviselı-testülete 61/2008. (IV.24.) számú határozatában a mőemléki védelem alá
vonást a következık szerint javasolta elfogadni:
- Bábolna belterületén az egyeztetı tárgyalás anyagához mellékelt térképvázlat szerinti ingatlanok
mőemléki védelem alá vonását, illetve a mőemléki környezet kijelölését.
- Ölbıpuszta (Tárkány 0546/1 hrsz.) mőemléki védelem alá vonását azzal, hogy a terület
vonzáskörzetének történeti tájjá nyilvánításával is egyetért.
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- Csikótelep (Bábolna 023/1 hrsz.) mőemléki védelem alá vonását.
- Csemerháza (Bábolna 0187/4 hrsz.) három épületének - két lakóház és egy istállóépület – mőemléki
védelem alá helyezését, illetve a mőemléki környezet kijelölését.
- Farkaskút puszta (Bábolna 0319/2 hrsz.) területén az udvarház, az istállók, két cselédház és az egyik
kemence mőemléki védelem alá vonását, illetve a mőemléki környezet kijelölését.
A fentiek figyelembe vételével összeállított védési anyagot a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Dokumentációs Igazgatósága elfogadásra felterjesztette az Oktatási és Kulturális Minisztérium
részére. Az egyeztetések alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Az egyes ingatlanok
mőemlékké, valamint mőemléki jelentıségő területté nyilvánításáról, illetve mőemléki védettségének
megszüntetésérıl” szóló 9/2009. (III.6.) számú, 2009. március 14-tıl hatályos rendeletében
szabályozta a mőemléki védelem alá vonást.

5. Természeti környezet állapota
A környezetvédelem fontos feladata a természeti értékek megırzése, állapotuk fenntartása, javítása.
5.1. Területhasználat
A település szerkezete igen egyedi. Bábolna alapított, a hajdani legelık területén mesterségesen
létrehozott település. Fejlıdését elısegítette, hogy itt találkoztak a környezı településeket összekötı
utak. Az itt megalapított több mint 200 éves ménestelep a hadsereg igényeit volt hivatott szolgálni. A
helység elıször ménesbirtok, majd állami gazdaság volt, és csak ezt követıen lett önálló település. A
település mindig is az állattartás által meghatározott célok és igények mentén fejlıdött. A lóistállók,
kifutók köré szervezıdött a település szerkezete, ezek kiszolgáló létesítményei és a személyzet
ellátását szolgáló létesítmények és a katonákat ellátó és kiszolgáló épületek mind fokozatosan a
központi mag köré szervezıdtek. A fejlıdésnek köszönhetıen mind több és több funkció telepedett
meg a településen, nagyrészt a központ és a településen kelet-nyugati irányban áthaladó fı közlekedés
út mellett.
5.2. Természeti, táji értékek
Bábolna területén országos jelentıségő vagy arra tervezett táji, természeti érték nincs.
Helyi jelentıségő természetvédelmi terület az 1965-ben kialakított 20 ha-os arborétum. Az
Arborétum 1965-197l-ig létesített olyan növényegyüttes, melynek botanikai, környezetvédelmi és
levegıtisztaság-védelmi, és itt található növényfajok együttélése alapján olyan értéket képvisel, ami a
jövı nemzedéke számára is megırizendı.
Létesítése Burgert Róbert nevéhez főzıdik. Látogatottsága évente közel 1800-2200 fı. Az
arborétumban mintegy 500 különbözı fajú növénybıl 335 lombos- és 156 örökzöld fa- és cserjefa
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található. Nevezetessége az 1965-ben ültetett mamutfenyı és mocsári ciprus. Az arborétum ad helyet
a híres lovak emlékparkjának is, melyet 1991-1993 között alakítottak ki. Bábolna Város
Önkormányzat Képviselı-testülete 19/1992. (XI.23.) rendeletével helyi természetvédelmi területté
nyilvánította.
A terület túlnyomórészt sík, de a déli oldalon homok dombba megy át. Klímája erdısztyepp klíma.
Az elsı telepítési ütemet 1965-ben kezdte meg az akkori Bábolnai Állami Gazdaság vezetıi döntése
alapján az Erdészet üzem. A területen korábban legelıgazdálkodást folytattak, természetes
növénytakaró csak a gyepszintben volt. A jelenlegi cserje, örökzöld és lombfa állomány teljes
egészében telepített.
Az elsı telepítési ütem 1965-tól 1971-ig tartott, mely idıszakban elsısorban fenyıféléket ültettek,
figyelembe véve a talaj és klimatikus adottságokat. Ez idıszakban települt az arborétum nyugati
szegélyét határoló zárt erdısáv, valamint a déli lazább szerkezető szegélye. A telepítési munka
eredményként 1971-re már szépen fejlett, park jellegő, jó térképezéső táj alakult ki. A létesítés célja
az volt, hogy minél gazdagabb fajta, alak, változat összegyőjtésével kulturált, esztétikus zöldövezet
létesüljön a községben, mely a lakosság egészségvédelmét is hivatott szolgálni.

5.3. Zöldterületek
A település közigazgatási területe 33,59 km2, vagyis 3359 hektár, amelybıl 234 hektár belterület,
3113 ha külterület.
A település külterületi részeit nagyrészt mezıgazdasági mővelés alatt álló területek, szántók és erdık
alkotják.
A városkép kialakításánál fontos a minél nagyobb és gondozottabb zöldfelületek megléte. A település
belterületi zöldfelületeinek nagysága 273.399 m2. Az aktív zöldfelületek a növényzettel borított
földrészletek a levegı tisztaságának megırzésében, az oxigénellátásban, a légkörben lévı por
megkötésében, a zajok mérséklésében játszanak fontos szerepet, másrészt a városlakók és
idelátogatók számára nyújtanak esztétikai élményt.
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A körforgalom kiépítésével mintegy 6000 négyzetméternyi új parkosított rész került kialakításra a
település központjában. Az új úthálózat kialakításánál fontos szempont volt a meglévı növényzet
védelme. Új fasor telepítésére került sor a körforgalom körül, a Jókai utca szakaszán, a parkolók és
járdák mentén. A telepítendı fafajták kiválasztásánál figyelembe vették a helyi adottságokat és a már
meglévı növényzet jellegét. A fafajták kiválasztásánál fı szempont a környezeti ártalmakkal,
betegségekkel szembeni ellenálló képesség, valamint a helyi jelleg volt.
A telepítés során 120 darab lombhullató fa, 223 darab fenyı 730 darab cserje és sövény, valamint 325
m2 virágágy került kiültetésre illetve kialakításra.

Bábolnán a zöldfelületek gondozási feladatait a Bábolnai Szennyvízkezelı és Szolgáltató Kft., a
Communal Contact Kft, valamint a településgazda irányításával a közmunkások látják el. A
Szolgáltató Kft. 2005. évben készítette el a település parkosítási, virágültetési tervét. Ennek
megfelelıen mintegy 12000 darab egynyári virág és árvácska került kiültetésre.
Bábolna város többször módosított, 8/2002. (V.30.) számú ÖKT rendelettel elfogadott Szabályozási
Terve és Helyi Építési Szabályzata alapján a beépített, illetve beépítésre szánt területen, valamint
annak határától mért 2000 méter távolságon belül nıivarú nyárfa nem ültethetı.
A közigazgatási területen lévı zöldfelületek kialakításával és gondozásával biztosítani kell, hogy a
közterület levegıjében az emberi szervezet allergiás reakcióit okozó növényfajtákból származó
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virágpor részecskék mennyisége ne haladja meg a határértékeket.
A zöldfelületi gazdálkodás kapcsán a település temetıirıl is szólni kell. A temetık is egyfajta
zöldterületi jelleggel bírnak, használatuk azonban meghatározott feladatot szolgál. Kialakításukkal
szervesen

kapcsolódnak

a

települési

zöldfelület

rendszerhez.

Fenntartásuk

a

Bábolnai

Szennyvízkezelı és Szolgáltató Kft. feladatai közé tartozik.
A régi temetı mára megtelt, csak rátemetéssel engedélyezett a temetés, új sírhelyek nyitására nincs
lehetıség.
Az új temetıkert ravatalozó-kápolnája egy jól felszerelt épület, ahol az ÁNTSZ elıírásainak
megfelelı hőtıhelyiség is található, melyet a környezı települések szükség esetén igénybe vehetnek.
A temetı védıterülete a telekhatártól számított 50,0 m széles területsáv. A védıterületen belül
kegyeletsértı, a temetı mőködését zavaró létesítmény nem építhetı.
A Bábolnai Szolgáltató Kft. az elmúlt években hozzájárult, új parkosított területek kialakításához (56os Park, Hetes major parkosítása), valamint a lakosság részére az újonnan kiépült Víztorony és
Radnóti utcákban szereztek be dísznövényeket. A régi temetıben kivágásra került balesetveszélyes
fák helyére a Föld napja keretében ültetettek parkfákat, és díszcserjéket.
5.4. Játszóterek
A Bábolnai Szennyvízkezelı Kft. tevékenységi köréhez tartozik a játszóterek, játszótéri eszközök
ellenırzése is. A Magyar Szabványügyi Testülettel együttmőködve folyamatosan ellenırzik a
játszótéri játékok állapotát, elvégzik a kisebb javításokat. 2005-ben elkészült a felmérés a játszótéri
játékok állapotáról. A vizsgálati jegyzıkönyvek alapján, szükséges a játszóterek EU normák szerinti
átalakítása, illetve 2008. december 31-tıl csak szabványos játékok maradhatnak a köztéri
játszótereken. A meglévı játszóterek átalakítására, és új játékok beszerzésére és telepítésére
vonatkozóan az árajánlatok elkészültek.
A polgármesteri hivatal épülete mögötti térrész jelenleg a Napközi játszókertjeként szolgál. Bábolna
Város Önkormányzata 2007. évben pályázatot nyújtott be a településközpont felújítására, és ennek
keretében a játszókert átalakítására. A játszókert felújítását követıen többgenerációs, közösségi térré
alakulhatna át, amely kerítéssel körbevett, zárható kertrészként funkcionálhat. A játszótér – közösségi
tér – kialakítása során törekedni kell arra, hogy minden korosztály – az egészen kicsi gyerekektıl a
felnıttekig – megtalálhassa a saját maga számára megfelelı játék és szórakozási lehetıséget.
Szükséges lenne a gyermekek számára homokozó, csúszda, hinta, játszóeszközök beépítése, az
idısebb korosztály számára sakkasztalok, felnıtteknek való testmozgást segítı eszközök elhelyezése.
A terület rendezése, tervezése során kialakítható lenne egy pihenıpark, ahol mind a település lakosai,
mind az ide érkezı látogatók kellemes környezetben tölthetik el szabadidejüket.
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A település közterületeinek használatát, rendjét és tisztántartását az önkormányzat 16/2008. (IX.25.)
számú rendeletében szabályozza.
Bábolna köztisztaságának megırzésében, szép, tiszta, rendezett környezet kialakításában és annak
megtartásában mindenki köteles az általános emberi elvárások szerint közremőködni, azt elısegíteni,
minden - település szennyezıdését, környezeti, településtisztasági, zöldövezeti értékei csorbítását
eredményezı tevékenységtıl, magatartástól tartózkodni.
A közterületen elhagyott hulladékok kezelése tekintetében „A hulladékgazdálkodásról” szóló 2000.
évi XLIII. törvény, valamint „A jegyzı hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörérıl” szóló
241/2001. (XII.10.) Kormányrendelet elıírásai az irányadóak.
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IV. Környezet egészségügy
Az élılény, így az ember és környezete is szoros kölcsönhatásban áll egymással. Minden környezeti
elem szennyezettsége hatással van az emberi szervezetre és egészségre.
Bábolna település környezete szerencsére kevésbé szennyezett. A településen belül mőködı üzemek
sem por, sem zajterhelést nem jelentenek.
A közlekedésbıl eredı zaj és levegıszennyezés sem tekinthetı kiemelkedıen magasnak.
Idıszakosan elıfordul háztáji állattartásból eredı bőzterhelés, valamint a központi sertéstelep
bőzhatása.
A lakossági főtésbıl eredı levegıszennyezettség mértéke a gázfőtésre történı átállással jelentısen
csökkent.
Az utóbbi évek jelentıs környezet-egészségügyi problémáját az allergén pollenek okozzák. Az
allergia a szervezet immunrendszerének túlzott túlmőködése. A környezeti hatások jelentıs szerepet
játszanak az allergia kialakulásában. A légszennyezés hatására a nyálkahártyák védekezı funkciója
csökken, az allergia könnyebben kialakul.
A parlagfővel fertızött területek elsısorban a település közterületei, az árokpartok, a közutak melletti
zöldfelületek, a nem parkosított zöldterületek, valamint a beépítetlen lakótelkek. Az önkormányzat
megbízott munkatársai a tavaszi idıszaktól kezdıdıen rendszeresen ellenırzik a település ezen
területeit, és az egyes bejárások alkalmával feljegyzik a fertızött területeket. A bejelentés alapján
helyszíni szemlét tartanak, ahol fényképfelvételeket is készítenek. A tulajdonosokat minden esetben
felszólítja az önkormányzat a területek gyommentesítésére, néhány napos határidı megjelölésével. A
felszólítás kézhezvételét követıen a tulajdonosok nagy része azonnal intézkedik a telek
rendbetételével kapcsolatban.
Bábolna Város Önkormányzata az elmúlt években csatlakozott a parlagfő mentesítés keretében
történı közhasznú munkavégzés programjához.
A parlagfő mentesítéssel megbízott közhasznú munkások a parlagfő virágzását megelızı idıszaktól
kezdıdıen, rendszeresen végzik a kaszálást. A gyom- és parlagfő mentesítés sikeresnek mondható.
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V. A környezeti elemek védelme – célok és feladatok a környezet védelme érdekében
1. Földvédelem
A föld védelme kiterjed a föld felszínére és felszín alatti rétegeire, a talajra, a kızetekre és az
ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira. A föld védelme magában foglalja
a talaj termıképessége, szerkezete, víz- és levegıháztartása, valamint élıvilága védelmét. A föld
felszínén vagy a földben csak olyan tevékenységek folytathatók, csak olyan anyagok helyezhetık el,
amelyek nem szennyezik, károsítják ezt, és a vele kapcsolatban lévı környezeti elemeket. Beruházás
folytatása során, annak megkezdése elıtt gondoskodni kell a termıréteg megfelelı letermelésérıl, és
termıtalajként történı felhasználásáról. A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után a
terület helyreállításáról, rendezésérıl a terület használója köteles gondoskodni.
A helyi építési szabályzat és szabályozási terv szerint:
Bármely építési munka során a termıföld védelmérıl, a termıréteg összegyőjtésérıl, kezelésérıl és
újrahasznosításáról az építtetı köteles gondoskodni az alábbiak szerint:
-

a felsı humuszos szintet külön kell letermelni és deponálni;

-

a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a külön tárolt humuszos szintet a kiporzás
ellen védeni kell;

-

az építési tevékenység befejezése után a humuszos feltalajt helyben kell legfelsı rétegként
elteríteni;

-

feleslegesen maradó humuszos feltalajt a területrıl elszállítani csak a talajvédelmi hatóság
nyilatkozata alapján szabad.

A meglévı talaj- és talajvízszennyezéseket meg kell szüntetni, és szükség esetén gondoskodni kell a
szennyezett talaj elszállításáról, megfelelı tárolásáról, valamint a terület rekultivációjáról.
Bábolnán a gázprogram megvalósulásával a város területén, több helyen a korábbi években, a földben
elhelyezett olajtartályok feleslegessé váltak. A talaj védelmének érdekében a tartályok környezetét
meg kell vizsgálni, hogy szennyezett-e, amennyiben igen, úgy a kármentesítést el kell végezni. A
használaton kívüli tartályokat a földbıl ki kell emelni, vagy gondoskodni kell szakszerő lezárásukról.
Az új, korszerő szennyvíztisztító telep megépítésével a régi szennyvíztisztító telep funkciója
megszőnt. A szennyvíztisztító és annak kiszolgáló épületeit az üzemeltetı elbontotta a megmaradt
védterület területét sajnálatos módón a Bábolnai lakók (és vállalkozók) illegális szemétlerakóként
használják.
Meg kell vizsgálni a telep melletti tó és hígtrágya tározók környékének környezeti állapotát. A
Mezıgazdasági Kombinát által üzemeltetett szennyvíztisztító árkok (oxidációs árkok) üzemeltetési
problémái miatt a tóba nyers, ülepítés nélküli szennyvíz került, jelentıs mennyiségő magas
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szervesanyag tartalmú iszap halmozódott fel. A tóba jelenleg a központi sertésteleprıl érkezı ülepített
hígtrágya kerül. A telep felszámolása után elengedhetetlen a környezet rekultivációja. A felhagyott
tavak helyét és környezetét erdısíteni kell. Az állattartó telep felszámolására intézkedési tervet kell
készíteni.
2. Vízvédelem
A víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minıségére és
mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képzıdményekre és azok fedırétegeire,
valamint a vízzel kapcsolatosan kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló területekre. A környezet
igénybevételét és használatát úgy kell megszervezni, hogy a vizek állapotára vonatkozó célkitőzések
megvalósuljanak, vagyis a felszíni és felszín alatti vizek állapota ne romoljon, a felszíni és felszín
alatti vizek jó állapota a környezeti követelmények teljesítése révén valósuljon meg. A környezet
igénybevétele esetén gondoskodni kell arról, hogy a víz, mint tájalkotó tényezı fennmaradjon, a vízi
és vízközeli, felszín alatti víztıl függı szárazföldi élıhelyek és élı szervezetek fennmaradásához
szükséges feltételek, a vizek hasznosíthatóságát befolyásoló körülmények ne romoljanak. A kitermelt
víz hasznosításáról gondoskodni kell.
Az ország medence jellegébıl adódóan a hazánk területén átfolyó évi átlagos vízmennyiség egy
lakosra vetített értéke a világon a legmagasabb. Jelentıs szennyezı forrás, hogy míg a lakosság 96-97
%-a közmőves vízzel ellátott területen él, addig a csatornázott területeken élı lakosság aránya csak 57
%. A szennyvizek jelentıs részét egyáltalán nem, vagy nem megfelelıen tisztítják. A
szennyvíztisztítás során keletkezı szennyvíziszapok kezelése, ártalommentes elhelyezése nem
megoldott.
A felszín alatti vizek fontosak életfeltételeink fenntartása szempontjából. A felszín alatti vizek
szennyezıdése elsısorban a nitrátosodásban mutatkozik meg, többek között a települések és állattartó
telepek csatornázatlansága, a mőtrágyázás és szerves trágyázás nem pontszerő hatásaként. A már
bekövetkezett és felelıs nélkül maradt szennyezésekkel, tartós környezetkárosodásokkal kapcsolatos
kármentesítés óriási feladattá nıtt.
A felszíni vizekbe csak „A vízszennyezı anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrıl és
alkalmazásuk egyes szabályairól” szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerinti 4. általánosan
védett vízminıség-védelmi területi kategóriának megfelelı minıségő csapadékvíz és szennyvíz
vezethetı.
„A vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl” szóló 27/2006. (II.7.)
Kormányrendelet mellékletének B) része alapján Bábolna város nitrátérzékeny területen fekszik,
ezért a jogszabályban foglaltakat be kell tartani
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„A település közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken
lévı települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint érzékeny
kategóriába tartozik.
3. Vízellátás
Kajándon, Csemerházán, Farkaskúton, Kisbábolnán megkezdıdött az új kutak kivitelezése. Ritter
telepen a szomszédos ingatlan tulajdonosa kötelezettséget vállalt arra, hogy a saját ingatlanán lévı
kútból biztosítja a telepen élık vízellátását. A vezeték kiépítése hamarosan itt is megkezdıdik.
Problémát jelent még Darányi és Mihályháza vízellátásának megoldása, valamint Ölbı pusztáé, amely
azonban a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. tulajdonát képezi.
A város déli – belterületi - részén elhelyezkedı központi sertéstelephez tartozó hígtrágya tározó
medencék és derítı tavak 0,5 hektáros területen, közel 15.000 m3 talajt szennyeztek be.
A fıként nitrogén-, foszfor-, és kénvegyületekkel szennyezett terület 60 méterre van a Bana-Bábolna
csatornától, mely a település csapadékvizét szállítja a Cuhai-Bakony érbe, mely a Duna
mellékfolyója. A hígtrágya tározó tavak, illetve az általuk szennyezett talaj ezért közvetlen veszélyt
jelent elsısorban a Banai ivóvízbázisra, mivel a csapadékvíz által a szennyezı komponensek
kimosódhatnak.
4. Csatornázottság
Az ipari, üzemi szennyvíz a különbözı technológiákból eredıen más és más módon szennyezett víz,
amelynek tisztítási igénye annak szennyezettségétıl függıen alakul.
Az ipari szennyvizek a környezetbe kerülve súlyos károkat okozhatnak, ezért kibocsátásukat,
tisztításukat szigorú hatósági elıírások szabályozzák, amelyek betartását a környezetvédelmi és
vízügyi hatóságok ellenırzik. Egy részük a lakossági szennyvízzel együtt kezelhetı, a több
elıkezelése már a közmőbe bocsátás elıtt szükséges.

Csatornázatlan területek szennyvízkezelése
A település területén vízzel ellátott, de szennyvízcsatornával nem rendelkezı településrészekbıl a
lakásokhoz tartozó derítıkbıl, emésztıgödrökbıl, szikkasztókból származó szennyvizet települési
folyékony hulladékként tartják nyilván. A tengelyen beszállított települési folyékony hulladék
kezelését - amennyiben annak jellege a kommunális szennyvízével egyezı - a Bábolnai
szennyvíztelep végzi
A pusztákon a szennyvízcsatorna rendszer nincs kiépítve, a győjtés zárt, kommunális
szennyvíztározókban történik. Az összegyőlt folyékony hulladékot ezekbıl a tározókból szippantással
emelik ki é szállítják el végsı elhelyezésre.
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A szakszerőtlenül kialakított szennyvízgyőjtıket fel kell számolni, mert ezek potenciális szennyezı
forrást jelentenek a felszíni és felszín alatti vizekre.
Ahol nem megoldható a közcsatornára való rákötés, ott megfelelı közmőpótló berendezésekkel kell
helyettesíteni azokat.
5. Csapadékvíz elvezetés
A település csapadékvíz elvetése elválasztott rendszerő, nyílt és zárt hálózatú.
Problémát jelent a településen a Wesselényi utca feletti terület vízelvezetése. Több alkalommal
elıfordult, hogy a heves esızések során a domborzati viszonyokból adódóan a Lobkovicz erdı felıl
lezúduló víz elöntötte a Wesselényi utcai és Kölcsey utcai ingatlanokat, elárasztva a kerteket és a
pincéket. A 90-es években ugyan kiépítésre került itt is a csapadékvíz-elvezetı rendszer, de nagy
esızések alkalmával feladatát nem tudja maradéktalanul ellátni.
A probléma megoldására több változat is felmerült. A megoldás egyik lehetısége, hogy az egész
rendszert fel kell bontani, és egy teljesen új elvezetést kell kiépíteni.
Megoldás lehet az is, ha a fasoron túl vagy a fasor és a Wesselényi u. közötti területen egy gát
létesülne, ami megakadályozza a lakott területek, telkek elöntését.
Megoldásnak mutatkozik azonban egy árok készítése is, ami vízgyőjtıként funkcionálna a területen.
Másik jelentıs problémája a településnek az Ácsi út melletti 16-os telep csapadékvíz elvezetése.
Bábolna Város Önkormányzata, mint a csapadékvíz-elvezetı rendszer tulajdonosa és fenntartója a
nyílt csapadékvíz-elvezetı csatornák, árkok, valamint a zárt rendszerő csapadékvíz-csatornák
fenntartásával gondoskodik arról, hogy az önkormányzat jogszabályban meghatározott, helyi vízkárelhárítási és vízrendezési feladatainak ellátása során, a tervezett funkció ellátására alkalmasak
legyenek. Ennek értelmében önkormányzatunk gondoskodik a csatornarendszerek vízszállító
képességének megtartásáról (kaszálás, iszapolás), az elfajult medrek helyreállításáról.
Az esetleges havaria helyzetek szakszerő levezénylése érdekében szükségesnek tartjuk katasztrófa
terv elkészítését, illetve elkészíttetését.
6. Levegıvédelem
A levegı védelme kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és összetételére, valamint a klímára.
A tevékenységek, létesítmények tervezésénél, megvalósításánál, folytatásánál, valamint a termékek
elıállításánál és használatánál törekedni kell arra, hogy a légszennyezı anyagok kibocsátása a lehetı
legkisebb mértékő legyen.
Egy térség levegıminıségét befolyásolja az ipar, a közlekedés, a főtési rendszer kibocsátásai, a
földrajzi adottságok és meteorológiai tényezık is.
Az ország területének 3,9 %-a szennyezett, 9,3 %-a mérsékelten szennyezett területnek minısül. Ezen
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az alig több mint 13 % nagyságú területen él azonban az ország lakosságának közel fele.
A légszennyezı forrásoknak két fı típusa ismert, az egyik a pontforrás, a másik a felületi (diffúz)
forrás. A légszennyezés folyamata három szakaszból áll, az emisszióból (levegıbe történı szennyezı
anyag kibocsátás), a transzmisszióból (levegıbe kerülı szennyezı anyagok felhígulása), és az
imisszió (szennyezı anyagnak a talajközeli levegıben kialakult koncentrációja).
A településen ipari méreteket öltı, jelentıs légszennyezı forrás nem található.
A gépjármőforgalom okozta légszennyezés nem jelentıs, mérési adatok nem állnak rendelkezésre.
A mezıgazdaság fıleg porral, gyomnövények pollenjeivel és a légipermetezések által növényvédı
szerekkel szennyezi a levegıt.
Összefoglalva a település levegıjének állapota kielégítınek mondható.
Az új, levegıszennyezést okozó ipar betelepítésénél az uralkodó szélirányt figyelembe kell venni.
„A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról” szóló 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet 2.
melléklet 7.2 pontja szerint nagy létszámú állattartás esetén levegıvédelmi övezetet kell kialakítani az
új létesítmények körül.
7. Zaj és rezgés elleni védelem
A védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia kibocsátásokra, amelyek kellemetlen,
zavaró, vagy károsító hang illetve rezgésterhelést okoznak.
A településen a gazdasági tevékenységbıl eredı zajterhelés lakóterületi közelségben nem jellemzı.
Problémát csak néhány pontszerő zajforrás (lakóházak közé telepített vendéglátó tevékenység)
okozhat.
Közlekedési eredető zajterhelés nem jellemzı a településen.
A város szempontjából legfontosabb távlati feladatot jelenti a települést elkerülı és az ipari parkot az
autópályához csatlakoztató elkerülı út megépítése.
8. Az élıvilág védelme
A természetvédelem az élı és élettelen természeti értékek és azok rendszereinek megóvását célozza.
Az élıvilág védelme valamennyi élı szervezetre, azok életközösségeire és élıhelyeire kiterjed. Az
élıvilág igénybevétele csak olyan módon történhet, amely az életközösség természetes folyamatait és
viszonyait nem károsítja, nem veszélyezteti.
9. Épített környezet védelme
Az épített környezet védelme kiterjed a településekre, egyedi építményekre, mőszaki létesítményekre.
A település területén zöldterületeket, védıerdıket a külön jogszabályok szerint kell kialakítani.
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10. Veszélyes anyagok és technológiák
A veszélyes anyagok károsító hatásai elleni védelem kiterjed minden olyan természetes, mesterséges
anyagra, melyet a környezethasználó tevékenysége során felhasznál, elıállít vagy forgalmaz, és
amelynek minısége, mennyisége robbanás vagy tőzveszélyes, radioaktív, mérgezı, fokozottan
korrózív, fertızı, ökotoxikus, mutagén, daganatkeltı, ingerlı hatású, illetıleg más anyaggal
kölcsönhatásba kerülve ilyen hatást idézhet elı.
11. Hulladékok
Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék keletkezik. Ebbıl körülbelül 4 millió t/év a
települési szilárd hulladék, és körülbelül 20 millió t/év a folyékony települési hulladék. A fennmaradó
80 millió t/év hulladék ipari, mezıgazdasági vagy más gazdasági tevékenységbıl származik.
A hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, termékekre,
amelyeket tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelıen nem tud, vagy nem kíván felhasználni,
illetve amely azok használata során keletkezik. A környezethasználó köteles a hulladék kezelésérıl
(ártalmatlanításáról) gondoskodni.
Az Európai Unio hulladék keretirányelve szerint a hulladékgazdálkodás hierarchiájának megfelelıen
minden tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a hulladék képzıdése és kezelése ne veszélyeztesse a
környezetet és az emberi egészséget. Ennek érdekében törekedni kell a hulladék-képzıdés
megelızésére, a képzıdött hulladék minél nagyobb arányú hasznosítására, és gondoskodni kell a nem
hasznosított hulladék biztonságos ártalmatlanításáról.
Bábolnán az 1980-as években kezdıdött meg a szervezett hulladékgyőjtés alapfeltételeinek
megteremtése. A településtıl 4 kilométerre fekvı 4 ha-os kavicsbánya helyén létesített hulladéklerakó
közel 20 éven keresztül látta el a lakosságot.
2001-tıl a települési szilárd hulladék begyőjtését és elszállítását a Gyıri Kommunális Szolgáltató Kft.
végzi. Az építési, bontási hulladékok szállítására nincs külön szerzıdött cég, a Kommunális
Szolgáltató tevékenysége erre is kierjed.
A település lakosai hozzászoktak ahhoz, hogy a háztartásukban keletkezett hulladék, lomok
folyamatosan elszállításra kerülnek, így elmondható, hogy településünkön nem jellemzı az illegális
hulladék lerakása.
Az illegális hulladéklerakás egyik fı színtere sajnos a mai napig az Ács közigazgatási területéhez
tartozó 0444/8 hrsz-ú kavicsbánya területe, ahova jellemzıen nem a bábolnai lakosok hordják
„feleslegessé vált” dolgaikat. A Gyıri Kommunális Szolgáltatóval történt szerzıdéskötés óta az
ingatlanon történı mindennemő hulladék lerakása tilos.
A szeméttelepre vonatkozóan Bábolna Város Önkormányzata 2000-ben rekultivációs tervet
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készíttetett, amelynek átdolgozása és uniós pályázatra történı elıkészítése folyamatban van. Bábolna
Város Önkormányzata a Gyıri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz
történı csatlakozás során azzal a kéréssel fordult a Társuláshoz, hogy az Ács 0444/8 hrsz alatt
ingatlanon található hulladéklerakó rekultivációját programjában vállalja fel. A rekultiváció
elvégzésének alapfeltétele, hogy az ingatlannak önkormányzati vagy állami tulajdonban kell állnia.
Ennek érdekében az Önkormányzat tárgyalást kezdett az ingatlan jelenlegi tulajdonosával, az NNY
Projekt Ingatlanfejlesztı Kft-vel, amely jelenleg is folyamatban van.
Az illegális hulladéklerakó megléte veszélyezteti a talaj, a vízkészletek minıségét a természeti
értékeket, ezért a probléma megoldása mielıbb szükséges lenne.
Az illegális hulladéklerakók jellemzı területei még a település belterületén a Lobkowicz erdı,
valamint a régi szennyvíztisztító területe.
Az építéshatósági eljárások során különös figyelmet fordítunk arra, hogy „Az építési és bontási
hulladék kezelésének részletes szabályairól” szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes
rendeletnek megfelelıen az építési és bontási tevékenység során keletkezett hulladék a megfelelı
helyre kerüljön, és ezt az ügyfelek a hulladéklerakók befogadói nyilatkozataival igazolják.
Bábolna Város Önkormányzata különös figyelmet fordít a település környezetének védelmére, ezért
rendszeresen ellenırzi, és szükség esetén elszállítja a településre bevezetı utak mentén
felhalmozódott hulladékot.
A település a 2007-es év tavaszán csatlakozott a „Föld napja” elnevezéső országos szemétgyőjtı
akcióhoz, amely a várakozáson felüli eredményt hozott. A nem várt nagy sikerő akciót követıen sok
helyen felmerült annak igénye, hogy az év második felében is rendezzenek hasonló szemétgyőjtési
napot.
Ennek megfelelıen 2007. október 20-án ismét sor került az országos szemétgyőjtésre, amelyhez
Bábolna település is csatlakozott. A Bábolnai Óvoda és Bölcsıde 117 kisgyermek részvételével, míg
a Bábolnai Általános Iskola 333 tanulóval, valamint pedagógusokkal és szülıkkel együtt
szorgalmasan győjtötte a szemetet a településen. A szemétgyőjtést most is, mint minden alkalommal
településgazdánk irányításával és a közmunkások segítségével végezték a gyerekek és a felnıttek. Az
akciónak köszönhetıen a város teljes belterületét megtisztították az utak menté, árkokban, erdıs
területeken elszórt lakossági hulladékoktól. A szemétgyőjtési akció olyan sikeresnek bizonyult, hogy
azóta rendszeresen, minden évben két alkalommal vesznek részt az általános iskola diákjai, az óvoda
kisgyermekei és nevelıik, az önkormányzat dolgozói, helyi vállalkozók és a lakosság a hasonló
szemétgyőjtési akciókban.
Bábolna Város Önkormányzata Gyır Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás közremőködésével
Bábolna külterületén hulladékudvart kíván létesíteni. A hulladékudvar kialakításával megoldásra
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kerül a környezı lakosság nem háztartási hulladékának rendszeres győjtésének lehetısége. A
hulladékudvar igénybevételét nem lehet kötelezıvé tenni, de kialakításával hozzájárulhatunk egy
„tisztább” környezet jövıbeni megteremtéséhez, és elısegíthetjük az illegális hulladéklerakókon
történı szemételhelyezés visszaszorítását.
Bábolna város többször módosított, 8/2002. (V.30.) számú ÖKT rendelettel elfogadott Szabályozási
Terve és Helyi Építési Szabályzata alapján a település közigazgatási területén hulladéklerakó nem
létesíthetı a hulladékudvar kivételével.
11.1. Veszélyes hulladékok
Az önkormányzatnak az üzemeknél keletkezett veszélyes hulladékokkal kapcsolatban nincs teendıje,
mivel az üzemek a tevékenységük során keletkezett veszélyes hulladékokat a 102/1996. (VII.12.)
Kormányrendeletben elıírtak alapján kötelesek kezelni és ártalmatlanítani. A település területén
mőködı cégeknél keletkezı veszélyes hulladékok nyilvántartását a vállalkozások éves bevallása
alapján az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség végzi. A
Felügyelıség évente átlagosan 4-5 alkalommal vet ki hulladékgazdálkodási bírságot, ennek oka
általában a bevallás elmulasztása.
A lakosság körében keletkezı veszélyes hulladék mennyiségérıl nem állnak rendelkezésre adatok. Az
emberek általában tisztában vannak azzal, mi számít lakossági veszélyes hulladéknak, és amennyiben
erre lehetıség nyílik, hajlandók lennének azt szelektíven győjteni.
11.2. Engedély nélküli bontási tevékenységek
Bábolna város építésügyi hatóságához az elmúlt egy-két év során több bejelentés érkezett a település,
illetve Tárkány község közigazgatási területéhez tartozó volt állattartó telepeken folytatott engedély
nélküli bontási tevékenységekkel kapcsolatban.
A helyszíni szemlék során megállapítható volt, hogy a telepeken lévı istállóépületeket részben vagy
egészében elbontották. Legtöbb esetben csak az értékesíthetı anyagokat – alumíniumot, fát – szedték
le az épületekrıl, de találkoztunk alapozásig elbontott épülettel is.
Az építésügyi hatóság minden esetben megvizsgálta, hogy a tulajdonosok rendelkeztek e bontási
engedéllyel, és megállapította, hogy három telepre megkérték a bontáshoz szükséges engedélyt, de a
többi esetben engedély nélküli tevékenységet folytatnak. Az elbontott épületek környéke veszélyes
hulladékokkal – salakgyapot, üveggyapot, azbeszt pala, bontott vezetékek stb. – szennyezett. Fentiek
alapján minden esetben eljárás indult a tulajdonosok ellen, és az eljárásba bevonásra kerültek az
illetékes hatóságok, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıség, és az Országos Munkabiztonsági Felügyelıség.
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11.3. Hulladékudvar
A Gyır Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás célja a nagytérségben keletkezı
települési szilárd hulladékok kérdésének környezetvédelmi és gazdálkodási szempontból megfelelı
megoldása.
A hulladékudvar létesítésének célja, hogy az udvar vonzáskörzetében a háztartásokban keletkezı
hulladékok újrahasznosításra kerüljenek és ezáltal csökkenjen a lerakásra kerülı hulladékok
mennyisége. Az érintett háztartásokban a keletkezı hulladékok szelektív győjtése illetve udvarokba
történı beszállítása idıigényesebb, ás nagyobb körültekintést igénylı feladat mint a jelenlegi „kukás”
rendszer, azonban hosszútávon az újból felhasználható hulladék anyagok győjtése és újbóli
feldolgozása kifizetıdı és környezetkímélı megoldás.
A hulladékgyőjtı udvar feladata:
- a lakosság által szelektíven győjtött és beszállított hulladékok átvétele,
- a begyőjtött hulladék rendszeres elszállításáig annak szelektív tárolása,
- az intézmények által beszállított hulladék átvétele,
- a begyőjtött hulladék további kezelésre történı átadása,
- a begyőjtött és elszállított hulladékok nyilvántartása.
A hulladékudvart Bábolna dél-nyugati külterületén, a szennyvíztisztító teleppel szomszédos 0119/5
hrsz-ú ingatlanon tervezik kialakítani. A vizsgált terület az Igmánd-Kisbéri medence Duna felé esı
szélén fekszik. A térség mezozoós alapképzıdményeire mintegy 1 km vastag oligo-miocén agyagos
üledékes kızet települt, amelyet a pleisztocénban homokos löszös rétegek, a völgyekben öntés
agyagok takartak be. Geomorfológiai szempontból a térség folyóvízi szakaszon teraszos síkságnak,
pleisztocén hordalékkúpnak minısül. A táj enyhén hullámos felszínén Bábolna térségében vályog
mechanikai összetételő talaj keletkezett.
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A hulladékudvar létesítményei
A győjtıudvarban kell elhelyezni a győjtıedényeket, valamint biztosítani kell a be- és kiszállító
jármővek telephelyen belüli mozgását is. Ezen túlmenıen biztosítani kell a telephely csapadékvíz
elvezetését, illetve havaria helyzet esetén a környezetszennyezés lehetıségét minimalizálni kell.
A telephelyen belül cca 26,0 x 31,0 m mérető térburkolat készül 803 m2 felületben. A térburkolatról
elvezetett csapadékvíz a kerítéssel és a térburkolat szegélyével párhuzamos vonalvezetéső, átlagosan
70 cm mélységő szikkasztóárokba kerül.
Az árok kerítés felöli oldalán vízigényes, örökzöld növények telepítése történik a talajba beszivárgó
víz fokozott elpárologtatása végett.
A hulladékgyőjtı udvaron a lakosság által beszállított veszélyes és újrahasznosítható hulladékok
átvételét egy fı végzi. A kiszolgáló személyzet részére porta és szociális konténer áll rendelkezésre.
A hulladékgyőjtı udvaron a következı hulladékok szelektív győjtésére kerül sor:
•

veszélyes hulladék: itt kerül elhelyezésre a lakosság által beszállított háztartásokban keletkezı
veszélyes hulladék. A különbözı típusú veszélyes hulladékok egymástól elkülönítve, 500 l-es
hulladéktároló zárt edényben, illetve 200 l-es zárt fémhordó edényekben kerülnek elhelyezésre. A
begyőjtött veszélyes hulladékok tárolása a konténer oldalára szerelt polcrendszeren történik,
melyen lehetséges a különbözı frakciók elkülönített győjtése és tárolása az elszállításig.
A hulladékudvarban összegyőjtött veszélyes hulladékok központi összegyőjtését és átmeneti
tárolóba történı szállítását a csatlakozott települések konzorciuma által létrehozandó vagy
megbízandó, megfelelı jogosultsággal rendelkezı szervezet fogja elvégezni.

•

háztartási és elektronikai hulladék: a győjtésére szolgáló konténer 1 db 12 m3-es acéllemez,
görgıkkel ellátott zárt szabvány konténer.

•

Fémhulladék: a fémhulladék győjtésére szolgáló konténer 1 db 6 m3-es, megfelelı fedélnyílással
ellátott fém konténer.

•

üveghulladék: a fehér és színes üvegek szelektíven történı győjtésére és tárolására 1 db 6 m3-es
megfelelı fedélnyílással ellátott konténer.

•

mőanyaghulladék: győjtés 1 db 24 m3-es lecsukható fedelő konténerben történik.

•

Papírhulladék: a papírhulladék győjtésére 1 db 5 m3-es megfelelı fedélnyílással ellátott zárt
konténer lesz rendszeresítve.

•

zöldhulladék: tárolására 1 db 24 m3-es fém, szimmetrikus kialakítású nyitott konténer lesz
rendszeresítve.

•

építési és bontási hulladék: az építési és bontási törmeléktároló konténer 1 db 6 m3-es acéllemez
konténer, 1400 mm oldalmagassággal.
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•

lom és egyéb fahulladék: a háztartásokból beszállított lomok győjtésére 1 db 24 m3-es lefedhetı
konténer lesz rendszeresítve.

•

Textíliák: győjtésére 1 db 5 m3-es megfelelı fedélnyílással ellátott zárt konténer lesz
rendszeresítve.

•

Gumiabroncs: a gumiabroncsok győjtésére 1 db 6 m3-es nyitott konténer lesz rendszeresítve.

A győjtıkonténerek a térburkolattal ellátott hulladékgyőjtı udvaron úgy vannak elhelyezve, hogy a
szállító jármővek könnyen meg tudják közelíteni.
A konténerek tisztítását az üzemeltetı végzi, betartva az ide vonatkozó rendelkezéseket.
Minden konténer külsı oldalán elhelyezett információs táblán közérthetıen fel kell tüntetni, hogy az
edényzet mely hulladékfajta győjtésére szolgál.
11.4 Állati eredető hulladékok
Az állati eredető hulladékok esetében „Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült
termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól” szóló 71/2003. (VI.27.) FVM
rendelet elıírásait kell alkalmazni.
Az állati hulladékokat keletkezésüket követı 24 órán belül össze kell győjteni, és el kell szállítani
állati hulladékgyőjtı helyre, vagy győjtı-átrakó telepre, vagy kezelı és feldolgozó üzembe,
állateledelt, mőszaki terméket gyártó üzembe, biogáz- és komposztáló telepre, állati hulladéktemetıbe
vagy a rendelet szerint engedélyezett egyéb létesítménybe. Ez a kötelezettség nem vonatkozik az
elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegő kedvtelésbıl tartott állatokra, az elhullott baromfira,
továbbá 3 hetesnél fiatalabb elhullott malacra, szopósbárányra, kecskegidára, borjúra, évente
legfeljebb 50 kg össztömegig, továbbá azon állati hulladékokra, melyek szállítása jelentıs köz- vagy
állategészségügyi kockázattal jár, ha azokat elföldelik.
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VI. SWOT analízis
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a szomszédos településekkel összekötı
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Szelektív hulladékgyőjtés fejlesztése



Hulladékudvar létesítése



Ipari területre vezetı elkerülı út megépítése

Növekvı gépkocsiállomány, parkolóhely
igény



Ipari fejlıdés következtében jelentkezı
növekvı tehergépjármő forgalom, ennek
következtében fellépı levegıszennyezés



Kommunális
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VII. A település fejlesztési elképzelései 2007-2013. közötti idıszakra vonatkozóan
A teleülés fejlesztési céljait a Képviselı-testület 43/2008. (IV.24.) számú határozatával elfogadott,
2007-2013- közötti idıszakra vonatkozó középtávú fejlesztési koncepciója tartalmazza.
1. Fejlesztési irányok és megvalósítandó programok
Cél

Intézkedés
Termálfürdı kialakítása
Sportkomplexum létrehozása
Szélerımő park létrehozása

Természeti értékek, adottságok kamatoztatása,
idegenforgalom fellendítése

Kerékpárút építése Bábolna és Nagyigmánd között
Kerékpárutak építése a várostól északi, déli és keleti
irányba
Autóbusz pályaudvar felújítása, korszerősítése
Internetes elérhetıség biztosítása a lakosság számára
(intranet)
Bábolnai Általános Iskola bıvítése és komplex
felújítása, modernizálása
Bábolnai Szabadidı Központ felújítása és
szolgáltatásainak bıvítése

Az intézmények szolgáltatási színvonalának javítása

Közintézmények akadálymentesítése
Egészségügyi Központ épületének felújítása
4 lakásos önkormányzati-intézményi bérlakás építése –
intézményi dolgozók részére
Ipari park bıvítése
Munkanélküliség alacsony szinten tartása,
visszaszorítása, munkahelyteremtés

Hátrahagyott ipari és mezıgazdasági területek
rehabilitációja

Népességszám növekedésének segítése, elöregedés
csökkentése

4 lakásos önkormányzati bérlakás építése
Hulladékudvar létesítése
Játszóterek EU-norma szerinti
felújítása, átépítése

Környezettudatos életmód kialakítása

Zöldterületek, parkok fejlesztése
Városközpontban szabadidı eltöltésére alkalmas
többgenerációs közösségi tér kialakítása, valamint
Polgármesteri Hivatal melletti terület rendezése
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1.1. Energiagazdálkodás
Környezeti szempontból a megújuló energiaforrások használata lenne a legkedvezıbb, mivel ezek
nem növelik a légkör szén-dioxid tartalmát. Ilyen megújuló energiaforrások a szél, a geotermikus és a
napenergia.
A

Pannon

Szélerımő

Kft.

2005-2006.

évben

az

Észak-dunántúli

Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségtıl környezetvédelmi engedélyt, majd 2006-ban a MKEH
Gyıri Területi Mőszaki Biztonsági Felügyelıségtıl elvi építési engedélyt kapott a Bábolna, 071 hrsz
alatti ingatlanon 7 darab szélkerékbıl álló szélerımő park létesítésére. Az építési engedély a telepítési
területre vonatkozó rendezési terv módosítását követıen 2008-ban vált jogerıssé. A kivitelezés
kezdetének tervezett idıpontja 2009. tavasza.
A 7 darab szélkerék 15 MW összteljesítményő.
A szélerımő háromlapátos rotorral rendelkezı, széliránnyal szemben dolgozó, automatikus
széliránykövetı rendszerő szélturbina. A maximálisan 90 m-es rotor átmérıvel és a maximálisan 105
méteres toronymagassággal a mindenkori szelet használják fel a különbözı helyszíneken hatékony
villamosenergia-termelésre. Összmagasság maximum 150 méter.
A lapátkerék változó fordulatszámmal forog.
A lapátok szögeinek állítása folyamatos úgy, hogy az mindig a legjobban igazodjék az adott
szélviszonyokhoz.
A lapátkerék mechanikai energiáját a fıtengely adja át a hajtómővön keresztül a generátorra. A
berendezés összes funkcióját mikroprocesszor vezérléső egység ellenırzi. Két elektromos mőködéső
széliránykövetı motor gondoskodik a gépház szélirányba fordításáról.
A tervezett beruházás az M1-es autópálya felé vezetı út melletti – Farkaskút fölötti – szántó mővelési
ágú területet érinti.
A környezı szántóterületen végzett növénytermesztésre nincs hatással a tervezett szélerımő
üzemszerő mőködése.
A szélerımővek környezetre gyakorolt hatása
Talaj: az építés idıszakában a szélerımő telepítési területén, megközelítési útvonalán és az energia
szállítását biztosító földkábel tervezett nyomvonalán következhet be talajt érintı hatás, megfelelı
mőszaki állapotban lévı gépek használatával a talaj szennyezése megelızhetı.
A szélerımő üzemeltetése és szükség szerinti karban tartása nem okoz talajszennyezést.
A szélerımő területét a létesítmény elbontása után a környezı területek aktuális állapotának
megfelelıen rekultiválni kell.
A tervezett szélerımővek kiépítése, mőködtetése és felszámolása a feltételek betartása mellett a talaj
minıségét nem fogja befolyásolni.
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Víz:

a

szélerımővek

építése,

mőködtetése

és

felhagyása

nem

jár

vízfelhasználással,

szennyvízelvezetéssel, illetve más vízszennyezı hatásokkal.
Kibocsátások: a szélerımő környezetre ható elektromágneses kibocsátása rendkívül kicsi, a sugárzás
nagysága sehol nem fogja megközelíteni a megengedett határértéket.
A szélerımőbıl eredı infrasugárzás az emberre, a környezet állat és növényvilágára semmiféle káros
hatást nem gyakorol.
Zaj és rezgés: a szélerımő telepítése, utak kijavítása, energiaellátás kiépítése a földmunkák végzése a
közvetlen környezet zajterhelésével jár, amelyek az építkezés befejeztével megszőnnek.
A tervezett szélerımő mőködése, karbantartása nem okoz zajt.
Hulladékgazdálkodás: a tervezett létesítmény telepítése, mőködése és felhagyása miatt várató
hulladék kibocsátások minimálisak.
Élıvilág: a tervezett projekt nem veszélyezteti a vele kapcsolatba kerülı környezeti elemeket, nem
okoz káros zaj, illetve rezgésterhelést. A környezı természetes élıhelyek nem sérülnek.
Települési környezet: a tervezett létesítmény és a megközelítési útvonal forgalma nem veszélyezteti a
vele kapcsolatba kerülı környezeti elemeket. A szélerımő a legközelebbi lakott területtıl több mint
750 méterre épül. A szélerımő építése, mőködése és felhagyása nem jár a települési környezetre káros
hatással.
Táj: a tervezett szélerımő megvalósítására kijelölt hely tájképi szempontból megfelelı, mert az a
terület, ahonnan az oszlopra vagy annak valamelyik részére rálátás van gyakorlatilag azonos a
mezıgazdaságilag mővelt, tájkép szempontjából degradált területtel, ezért itt a tájképet alapvetıen
nem rontja.
A területre vonatkozóan rendezési tervének módosítását a Képviselı-testület 85/2008. (VI.26.) számú
határozatával fogadta el. A módosítással kijelölésre került a szélerımővek elhelyezésére szolgáló
terület. A táj és településkép védelme érdekében a vizsgált területre vonatkozóan az építési
engedélyezéshez a következı tanulmányokat kellett elvégezni, és megállapodásokat kellett
beszerezni:
- környezetvédelmi hatásvizsgálat;
- 400 m2-t meghaladó mezgazdasági földterület igénybevétele esetén talajtani szakvélemény;
- a földtulajdonosokkal kötött szerzıdés, amely tartalmazza a terület rekultivációjának
költségvonzatait és idıkorlátait;
- támogatói nyilatkozatot a település részérıl.
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1.2. Ipari területek bıvítése
Az ipari területek fejlesztése jelentısen hozzájárul a külföldi és hazai tıke beruházásainak
növeléséhez, az ipar és az ipari szolgáltatások fejlesztésén keresztül az ipari szerkezet átalakításához,
a foglalkoztatási gondok enyhítéséhez, a munkanélküliség csökkentéséhez, a regionális – ezen belül
különösen a kistérségi – fejlesztési célok megvalósításához, a területi fejlıdési különbségek
kiegyenlítéséhez.
Bábolna város dél-keleti részén található az a terület, amelyet ipari fejlesztés céljára jelölt ki a
település vezetése. Az ingatlan korábban szántóterület volt. A telek alakja szabálytalan sokszög,
melybıl egy téglalap alakú területet korábban ipari fejlesztés céljára jelölt ki a település vezetése. Az
jelenleg már több helyrajzi számra megosztott, korábban 1603-as helyrajzi szám alatt nyilvántartott
terület 40 hektár 2910 m2 nagyságú, tulajdonosa a székesfehérvári székhelyő ALLAND IPF Kft. Az
ingatlan közmőcsatlakozásának megoldása a mellette húzódó Tárkányi út túlsó oldalán valamennyi
közmő megtalálható, így a szükséges rácsatlakozások lehetısége a jövıben biztosított. A területen
2005-ben kezdıdött meg a cégek betelepülése. Elsıként a J. H. Ziegler Eastern Europe Regional
Center Kft. kezdte meg mőködését. Az építkezés alig 6 hónap alatt valósult meg. A J.H. Ziegler
Magyarország Kft. ipari nemezt és vattaanyagot gyárt a csarnokban, amely anyagok elsısorban a
bútor és autóiparban kerülnek felhasználásra. A cég ma a vágott szálakból elıállított technikai célú
nemszıtt termékek modern gyártója. Az ipari terület 2006. végén Ipari Park címet nyert el.
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Bábolna város közigazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata az
ingatlanon belül kereskedelmi-szolgáltató és ipari-gazdasági övezeteket határoz meg, mely által az
ipari parkok számára szükséges valamennyi tevékenység elhelyezése biztosított.
Az ipari terület fejlesztése és bıvítése, a betelepülés ösztönzése nagy jelentıséggel bír Bábolna
számára, hiszen új vállalkozások idetelepülésével még több új munkalehetıséget tudna biztosítani a
település nemcsak saját lakosai, hanem a környezı településeken élık számára is, ami ismét kiemelté
tehetné Bábolna térségi-központ szerepét a foglalkoztatottság terén.
A további ipari fejlesztésre szánt terület - Bábolna 0204/7 hrsz - a város délkeleti részén, külterületen
fekszik, területe összesen 240 ha 7.245 m2.
A 0204/7 helyrajzi számú területet nyugati irányból részben a már mőködı ipari park, valamint a
Bábolna belterületérıl Tárkány irányába vezetı, jó minıségő burkolt út. Északi határán a Bábolnáról
Nagyigmánd felé vezetı út határolja. A háromszög alakzat átlója mentén földút húzódik. A város felıl
telephelyek, üzemek, irodaépület helyezkedik el. A közmővek a már kiépült telephelyeknél érhetıek
el. A terület sík, egy csapadékvíz csatorna és két elektromos vezeték húzódik keresztül rajta.
A 240 hektáros terület magántulajdonban van, tulajdonosai a terület belterületbe csatolásával és új
vállalkozások betelepítésével kívánják támogatni Bábolna város gazdasági fellendülését, folyamatos
megújulását és a munkanélküliség csökkentését.
A területen a közmővek a következık szerint biztosítottak:
A 0203/1 hrsz-ú Tárkány község felé vezetı közút déli oldalán húzódik az Észak-dunántúli Vízmő
tulajdonában és kezelésében lévı NA 200 KM-PVC nyomócsı, regionális vízvezeték, melynek üzemi
nyomása 4,5-5,0 bar.
A 8136. számú Nagyigmánd nagyközség felé vezetı közút északi oldalán húzódik a szintén az Északdunántúli Vízmő tulajdonában és kezelésében lévı regionális vízvezeték.
Az iparterületen keletkezı szennyvízelvezetés befogadója a terület dél-keleti részén található a IV.
átemelı akna. Az átemelı technikai felszereltsége a jelenlegi igényeknek megfelelı, a 240 hektáros
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terület beépítésével, a keletkezı szennyvízmennyiség (Qsz[m3/nap]) ismeretében a IV. átemelı
korszerősítése – a szolgáltatóval történı egyeztetés szerint - is szükségessé válhat.
A terület keleti határa mentén az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévı NA300
acél nagyközép nyomású gázvezeték húzódik.
A területet számos helyen keresztezi 20 kV-os légkábel, melyrıl földkábeles leágazásokkal a
szükséges trafók kiépíthetık, az E.ON ÉDÁSZ Zrt., mint közmőtulajdonossal történı egyeztetés és
engedélyezés után.
1.3. Hátrahagyott ipari és mezıgazdasági területek rehabilitációja
A Bábolna Zrt. végelszámolása során több nagyobb cég is felszámolásra került, így az általuk használt
és tulajdonolt területek gazdátlanná, használatlanná váltak, illetve kiürítésre kerültek.
Ezeknek a területeknek a gazdasági, ipari ágazatba való visszahelyezése szükséges annak érdekében,
hogy a hátrahagyott területek gazdátlanul ne váljanak a település arculatrontó területeivé, valamint a
felszabadult munkaerı visszaintegrálása a munkaerıpiacra.
A település életét és fejlıdését a kezdetektıl nagyban befolyásolták az itt kialakuló, illetve az
idetelepülı gazdasági társaságok, vállalkozások, cégek. Ezek közül is Bábolna kialakulásától kezdve a
meghatározó szerepet töltött be a Ménesintézet, illetve utódszervezetei.
A Bábolna Rt. végelszámolása után átalakult a gazdasági struktúra, megnıtt a munkanélküliek száma,
felszabadultak és gazdátlanná váltak a telephelyek és épületek.
A Bábolna Rt. adott munkát és gazdasági életben való szereplési lehetıséget más bábolnai cégek
részére, akik a Bábolna Rt. végelszámolásával megszőnésre lettek ítélve.
A több mint kétszáz éves múlttal és hagyományokkal rendelkezı Bábolna Részvénytársaság a
rendszerváltás után részegységeire bomlott, privatizálásra került többek között a sertéstenyésztési
ágazat is. 2001-tıl a sertéstenyésztési ágazat addigi tevékenységét a továbbiakban már nem Bábolna
Rt. által tulajdonolt egységként folytatta tovább. A tevékenységet a 1996–ban alakult MOL-PIG Kft.,
majd 2004–ben a Pegano-Pig Kft. vette át.
A sertéságazat fokozatosan fejlıdött, számos telepen tartottak nagy számban sertéseket, így a
nagyüzemi állattenyésztés okozta káros környezeti hatások jelentkeztek a város környékén található
hígtrágya tározó tavak övezetében.
A Bábolna Zrt. 5 sertéstelepét 2006. május 11-én vásárolta meg a Pegano-Pig Kft.
1. Darányi IV. – tenyésztelep: 1.500 kocával hízó alapanyagot állít elı
2. Darányi II. – hizlalda: 3.600 férıhellyel rendelkezik és hígtrágyás rendszerő
3. Központi sertéstelep – tenyésztelep: 1.200 darab szülıpár kocával hízlalásra
4. Bikarét – hizlalda: a telepen 5 darab két termes istálló található, mely termenként 650 férıhelyes. A
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telepen összesen 6.500 sertés hízlalása folyik.
5. Birkás – karanténtelep: 230 férıhellyel rendelkezik
6. Karabuka – tenyésztelep: 500 koca részére; hígtrágyás rendszerő
A rehabilitálással érintett területen álló épületek zömmel az 1970-es és ’80-as években épültek.
Építési engedéllyel nagyon kevés rendelkezik, az építési engedéllyel rendelkezı épületekre viszont
használatbavételi engedélyt nem kértek.
Az így kialakuló fennmaradási engedélyezi eljárásokat az épületek többségében az elmúlt években a
tulajdonosok lefolytatták, illetve jelenleg is folyamatban vannak.
A város déli – belterületi - részén elhelyezkedı központi sertéstelephez tartozó hígtrágya tározó
medencék és derítı tavak 0,5 hektáros területen, közel 15.000 m3 talajt szennyeztek be.
A fıként ammóniával szennyezett terület 60 méterre van a Bana-Bábolna csatornától, mely a település
csapadékvizét szállítja a Cuhai-Bakony érbe, ami a talajvízbe kerülve közvetlen veszélyt jelent az
ivóvízbázisra.
Az elsıdleges cél a nagyüzemi állattenyésztés okozta káros környezeti hatások felszámolása, valamint
a környezeti kármentesítéssel az eredeti állapot, az egészséges környezet helyreállítása.
Szükséges továbbá az átalakított gazdasági szerkezet helyzetét követıen a mőködéshez szükséges
infrastruktúra - a közmővek állapotának felmérése - megteremtése.
A hátrahagyott ipari területeken helyet kell biztosítani a kis- és középvállalkozások számára, akik a
város termelı szektorában jelentıs szerepet vállalhatnak, a fürdıfejlesztéshez is kapcsolódhatnak.
Az érintett területek jellege jellemzıen ipari besorolású, ezért indokoltnak tartjuk a területekre
vonatkozó jelenlegi szabályozás fenntartását, továbbá javaslunk egy kapcsolatfelvételt az érintett
területek tulajdonosaival. A kapcsolatfelvétellel felmérhetı a cégek távlati elképzelései,
értelmezhetıvé válik, hogy azok miként befolyásolják Bábolna Város Önkormányzat jövıjét, illetve
milyen lehetıségek kínálkoznak az együttmőködésre (pályázat, területi szabályozás, stb.). Az
együttmőködéssel elkészíthetık majd az adott területre, tevékenységre vonatkozó ütemtervek.
1.4. Kerékpárút kiépítése
A Tata – Gyır között húzódó 8136. számú országos közút 6,48 kilométer hosszan szeli át Bábolnát,
melynek belterületi szakasza 2,42 kilométer.
Az út keresztmetszeti szélessége változó, 6,0 és 9,0 méter közötti.
Minıségében hiányosságok mutatkoznak, a padkakialakítás nem megfelelı, az út széle töredezett,
felfagyásból adódóan kátyús és nem megfelelıen helyreállított. Az út keresztmetszeti lejtése a
megengedettnél meredekebb, ami még bizonytalanabbá és veszélyesebbé teszi a kerékpáros
közlekedést.
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Bábolna 1 kilométeres szakaszon (a Mészáros úttal párhuzamosan) kiépített kerékpárúttal
rendelkezik. A meglévı kerékpárút 0,74 kilométeren egyesített, 0,26 kilométeren önálló
kerékpárútként áll a közlekedık rendelkezésére.
A település központjában 2006. év nyarán kialakításra került a körforgalom, mellyel közel 0,55
kilométer hosszú kerékpárút is átadásra került a kerékpáros forgalom számára.
A meglévı kerékpárút továbbépítése szükséges 4,8 kilométer - belterületen 1 kilométer - hosszan
Nagyigmánd irányába.
A Tata – Gyır között húzódó 8136. számú országútra, mely Bábolnát köti össze Nagyigmánddal,
három külterületi lakott puszta – Farkaskút-, Kajánd és Ritterpuszta - bevezetı útja csatlakozik.
A külsı pusztákon élık ezen az úton érik el Bábolnát, mint központot a mindennapi élethez szorosan
kapcsolódó szükségletek - bevásárlás, egészségügyi ellátás, közügyek intézése, óvodai és az alapfokú
oktatás - kielégítésére.
Farkaskút pusztán 98, Kajándon 15 és Ritter pusztán 5 fı lakik, közülük 28 fı a gyermekek száma,
akik a Bábolnai Általános Iskolában tanulnak. A gyerekek és szüleik a legtöbb esetben kerékpárral
járnak be a településre, mivel legtöbbjük szociális helyzete nem teszi lehetıvé gépjármő fenntartását.
Közlekedésüket több tényezı is veszélyezteti: télen az hóátfúvások, el nem takarított havas út miatt
lehetetlen az út szélén közlekedni, a gépjármővezetık figyelmetlenül, nem megfelelı sebességgel
közlekednek, az út minısége nem teszi lehetıvé a kerékpárosok számára az út szélén történı
biztonságosabb közlekedést, a kerékpárok gyakran nincsenek kivilágítva, nincs felfestett kerékpársáv
az út mentén.
Bábolna már évtizedek óta kiemelkedıen rendezett, tiszta és fejlett településnek számított. Mikor
2003-ban elnyerte a városi címet, ez a fejlıdés még dinamikusabb lett, hisz a városi rang nemcsak
nevében jelentıs, de a település fejlıdésére is meghatározó jelentıségő.
2002-ben, a város dél-keleti településrészén került kialakításra a fejlesztés lehetıségeként a közel 50
hektáros ipari terület. A terület 2006-ban megkapta az Ipari Parki besorolást. 2007-ben az Ipari
Parkhoz szorosan kapcsolódva egy újabb, mintegy 240 hektáros terület került kijelölésre ipari
fejlesztés céljára. Ezen kívül Bábolna és Nagyigmánd közigazgatási területének határán, Bábolnától 5
kilométerre található a Burgert Róbert Ipari Park, ahol mintegy 30 fı bábolnai átjáró dolgozik.
Az ingázók legtöbbje kerékpárral közelíti meg a munkahelyét mind Nagyigmándról Bábolnára, mind
Bábolnáról Nagyigmándra.
Az elmúlt évtizedekben kialakultak az egyes településeken belüli, helyi majd az egyes országokat
behálózó regionális kerékpárutak, napjainkra pedig az országhatárokat átlépve kontinentális léptékő
útvonalak körvonalai bontakoznak ki.
A térség földrajzi adottságai kedvezıek a kerékpáron közlekedéshez, mivel alacsony a
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szintkülönbség, inkább sík táj jellemzi. Elımozdítja a fıútvonalaktól távolabb esı települések
megismerését, a falusi turizmus fejlıdését. Mindezeken túl talán a legfontosabb szempont az
egészséges életmód gyakorlása kora tavasztól késı ıszig, ami a turisztikai szezon bıvítését
eredményezi és a környezet-tudatos életszemléletet erısíti és nem utolsó sorban hozzájárul a
környezet védelméhez mind levegıvédelmi, mind zajvédelmi szempontból
A 8136. számú összekötı úton a 2005. évben az évi átlagos napi forgalom kerékpárosoknál 105,
motorkerékpárosoknál 35, nehéz tehergépkocsiknál 95, autóbuszoknál 69, személygépkocsiknál 212
jármő/nap volt.
A kerékpáros balesetek az utóbbi idıben a személyi sérüléses balesetek mintegy 20 %-át teszik ki,
melyek nagyobb része a kerékpárosok és más jármővek párhuzamos közlekedése (elızés, kikerülés,
stb.) során következett be.
Halálos kimenetelő baleset 2004. évben és legutóbb 2006. szeptemberében - munkába menet - történt.
Bábolna olyan várossá kíván válni, ahol a kerékpárral közlekedıket biztonságos közlekedési és
színvonalas infrastruktúra várja, ahol a kerékpározás prioritást élvez és a kerékpározással kapcsolatos
innovatív, gyakorlati ötletek megvalósulnak, valamint ahol törekednek a kerékpáros infrastruktúra (pl:
utak, kiszolgáló létesítmények stb.) megteremtésére. A település meg kívánja teremteni a
kerékpározás lehetıségeit a biztonságos közlekedés, az egészségvédelem, a turizmus szempontjából
egyaránt, és ösztönözni kívánja a lakosságot a kerékpáros közlekedésben való részarány növelésére.
Kerékpárutak kiépítése szükséges még a várostól északi irányba Ács város, valamint az autópálya
mellett létrehozott pihenık és ipari területek; déli irányban a szabadidı eltöltést, pihenést és
horgászási lehetıséget szolgáló Ölbıi-tó, keleti irányban Bana község, onnan pedig Gyır városának
biztonságos megközelítése érdekében.
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VIII. Környezeti tudatosság, környezetgazdálkodás
Mindenkinek joga van a környezeti ismeretek megszerzésére, és ismereteinek fejlesztésére. A
környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése elsısorban állami és önkormányzati feladat. A
környezeti oktatásnak és ismeretterjesztésnek az alapvetı ismereteken túl a szakmák gyakorlásához
szükséges környezeti ismeretekre, a környezetet veszélyeztetı tevékenységekre, a veszélyhelyzet
megelızésének és elhárításának alapvetı kérdéseire, az egészséget befolyásoló környezeti hatásokra,
a környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok és kötelezettségek ismertetésére is ki kell
terjednie.
A környezeti problémák megoldásában a társadalom egészének összefogására van szükség. Az
emberek szemléletének megváltoztatása, a köztisztaság javításának az elıfeltétele. A környezeti
nevelést már óvodás korban érdemes elkezdeni, mivel ez a korosztály a legfogékonyabb a pozitív
szemlélet befogadására. A természeti környezethez való érzelmi kötıdés megteremtésével kicsi
korban jó eredményeket lehet elérni. A környezettudatos nevelést iskolás korban is folytatni kell.
Ennek megfelelıen az iskolában rendszeresek a környezetvédelmi témájú vetélkedık, elıadások,
programok, mint a Víz világnapja, a Föld napja, a Madarak és Fák napja.
A környezeti nevelés legfontosabb célkitőzései:
- környezettudat kialakítása, erısítése;
- környezeti ismeretek bıvítése, megértése;
- környezetorientált értékrendszer kialakítása;
- a környezet és természetvédelem érdekeit szolgáló cselekvésre késztetés.
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IX. Összefoglalás
Összefoglalva a fentieket megállapítható, hogy Bábolna környezetvédelmi szempontból kedvezı
helyzetőnek tekinthetı. A települést nem terheli jelentısnek mondható átmenı forgalom, a városon
belüli forgalom is átlagosnak mondható.
Ipari és mezıgazdasági üzemei általánosságban nem okoznak kellemetlen zaj, és szaghatásokat. A
település zöldfelületei rendezettek, szépen karban tartottak.
A környezetvédelem hosszú távú céljai:
•

A környezetminıség folyamatos javítása, élhetı városi környezet kialakítása

Az élhetı városi környezet szempontjából elengedhetetlenül fontos az egészségre veszélyes
környezeti ártalmak csökkentése. Ezek a környezeti terhelések közvetlenül hatnak az emberi
egészségre. A nyilvánvaló környezeti ártalmak kiküszöbölése azonban még nem teszi vonzóvá a
települést. A vonzerıhöz hozzátartozik a munkalehetıségek, a sportolási, kulturális lehetıségek
megteremtése, a természeti környezet, az ápolt zöldfelületek az esztétikus épített környezet. Ezek
nélkül a város versenyképessége csökken.
•

A természeti erıforrásokkal való fenntartható gazdálkodás

A vonzó lakókörnyezetet jelentı feltételeket az utókornak is meg akarjuk ırizni. Ehhez az energiával,
vízzel, különbözı anyagokkal való takarékosságra, a hulladékképzıdés minimalizálására,
megakadályozására,

a

keletkezett

hulladékok

újrahasznosítására

van

szükség.

Az

energiatakarékossággal, a megújuló energiák hasznosításával csökkenthetı az energiatermelés által
okozott környezetterhelés. Az erıforrásokkal való takarékosságba beletartozik a rendelkezésre álló
földterülettel való fenntartható gazdálkodás, amire azért is szükség van, mert a terület ésszerő
felhasználásával csökkenthetık a közlekedési és szállítási igények is, és ezzel csökkenthetı ezeknek a
tevékenységeknek az energiaigénye és szennyezı hatása.
•

A környezettudatosság javítása

A környezetvédelem iránti igények felkeltése, a környezet megóvásához szükséges ismeretek átadása
nélkül nem létezhet sikeres környezetvédelmi munka.
•

Hatékony környezetgazdálkodás

A környezetminıség javításával kapcsolatos legfontosabb feladatok a biológiai eredető allergének
csökkentése, visszaszorítása, talajterhelések feltárása és a kármentesítés megkezdése, hulladékok
keletkezésének megelızése, hulladékgazdálkodás feltételeinek javítása, az épített környezeti értékek
megóvása.
A természeti erıforrásokkal való fenntartható gazdálkodás legfontosabb feladata a megújuló energia
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használatának növelése.
Környezeti szempontból az egyik legjelentısebb problémát az Ács közigazgatási területéhez tartozó
hulladéklerakó, a belterületi illegális hulladéklerakó helyek, a csapadékvíz elvezetés problémája
jelentik a településen. Ezek mielıbbi megoldása a legfontosabb feladatok.

A következı pontokban a megoldandó környezeti, környezetvédelmi feladatokat soroljuk fel
(nem fontossági sorrendben):
1. illegális hulladéklerakók felszámolása belterületen;
2. volt kavicsbánya területének rekultivációja;
3. használaton kívüli olajtartályok környezetének felmérése, kármentesítés;
4. csapadékvíz elvezetés problémájának megoldása;
5. szelektív hulladékgyőjtés feltételeinek javítása;
6. állati eredető hulladék begyőjtésének megoldása;
7. Környezeti tudatosság növelése, szemléletformálás;
8. parlagfő-mentesítés fontosságára való felhívás, allergén növények visszaszorítása;
9. illegálisan folytatott bontási tevékenységek felkutatása, környezetszennyezés megakadályozása;
10. hulladékudvar létesítése;
11. zöldterületek, parkok fejlesztése, védelme;
12. játszóterek EU norma szerinti kialakítása;
13. intézmények energetikai szempontú felülvizsgálata – főtés, világítás, hıszigetelés;
14. pusztákon élık egészséges ivóvízzel történı ellátásának megoldása;
15. kerékpárút hálózat további fejlesztése;
16. hosszú távú feladatként az ipari területrıl kivezetı, a települést elkerülı út megépítése;
17. Felszíni vizek szennyezettségének csökkentése;
18. Talajvédelem;
19. Település tisztaságának fokozása;
20. Önkormányzati intézmények fenntartható energiagazdálkodásának elısegítése.

61

Bábolna város környezetvédelmi programja
2009-2012.

X. Záradék
Bábolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Bábolna Város Önkormányzata 2009-2012.
közötti idıszakra szóló Környezetvédelmi Programját 27/2009. (III.26.) számú határozatával
elfogadta.
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XI. A program készítése során felhasznált anyagok
•

Komárom-Esztergom Megye Statisztikai Évkönyve 2007.

•

„A környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvény

•

ENQUA Környezet és Minıség Szolgálat Kft. által 1997-ben készített környezetvédelmi program

•

Bábolna Város Középtávú Fejlesztési koncepciója 2007-2013.

•

Bábolna Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 8/2002. (V.30.) számon elfogadott,
többször módosított Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzata

•

Bábolnai Szennyvízkezelı és Szolgáltató Kft. adatszolgáltatása

•

„A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl” szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet

•

„A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekrıl” szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendele

•

„A levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról” szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet

•

„A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levı települések besorolásáról”
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

•

„A vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl” szóló 27/2006. (II. 7.)
Korm. rendelet

•

„A vízszennyezı anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrıl és alkalmazásuk egyes
szabályairól” szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

•

„Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának
állat-egészségügyi szabályairól” szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

•

„A jegyzı hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörérıl” szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm.
rendelet

•

„A hulladékgazdálkodásról” szóló 2000. évi XLIII. törvény

Készítette:
Bogár Veronika
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