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Készült: Veresegyház Városi Önkormányzat 2011. december 16-án este 6 órakor, a Váci Mihály Művelődési 
Házban megtartott közmeghallgatásáról. 
 
Pásztor Béla polgármester: Köszönti a megjelent érdeklődőket, az intézmények vezetőit, a szolgáltató 
szervezetek vezetőit és képviselőtársait. A közmeghallgatást megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolja Dr. Marik György és Borgulya Rita képviselőket. 
 
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőket egyöntetűen megválasztotta. 
 
Pásztor Béla polgármester: Elsőként tájékoztatást ad a város terveiről, azt követően pedig a jelenlévők 
kérdéseire kerül sor. 
A város lakossága 16.500 fő, az idén nem nőtt számottevően a lakosság száma. 
A városban kb. 1600 általános iskolás és kb. 1200 óvodás gyermek él. A bölcsődébe, az óvodába és az iskolába 
minden gyermeket fel tudunk venni.  
Az idősek otthonában 45 veresegyházi lakos él. 
A Misszió biztosítja a járóbeteg-szakellátást. A rehabilitációs osztályon szinte csak helyi lakosok vannak. A 
Misszió elismertsége nagy. 
A képviselő-testület kisebb-nagyobb vitákkal, de rendben működik. 
A főtéri program keretében a katolikus templomtól a piactér Szada felé eső végéig megújult a környék, és ennek 
keretében felépült a városháza. Ez a program 1,2 Mrd Ft-ba került, ebből 800 MFt az állami támogatás, 400 MFt 
a saját erő.  
A városháza épülete még nincs teljesen kész, mivel hiányzik még egy épületrész, aminek felépüléséhez egy 
újabb pályázatot kell megnyerni. 
A bölcsőde két foglalkoztatóval bővült.  
Folyik a szennyvíztisztító bővítése és a hozzá kapcsolódó csatornahálózat építése.  Szada, Erdőkertes és 
Veresegyház szennyvízcsatorna-ellátottsága 100%-os. A közös szennyvíztisztító napi 5000 m3 teljesítményre 
lesz képes. 
Befejeződött a Malom-tó rehabilitációja.  A régi tóból 40.000 m3 iszapot szállítottak az Ivacsra. A lakosság ingyen 
kaphatott iszapot talajdúsításra. 
A református iskolát a város a saját pénzéből építette fel, és adta nagy örömmel a református egyház kezébe. Az 
egyház addig használhatja díjtalanul az épületet, amíg az iskola célját szolgálja.  
Idén jelentősen bővült a járda- és kerékpárút-hálózat. Ma a Fővégtől a vasútállomásig el lehet jutni kerékpárral.  
Utak építésére leginkább az Ivacs és a Viczián térségben került sor. 
Közvilágítás korszerűsítés történt az Ivacs, a Ligetek és a Viczián térségében.  
Jónéhány fekvőrendőr is épült. Ezekkel nagyon jók a tapasztalatok.  
Termálkút fúrására került sor a Missziónál, s ezzel lehetőség nyílt arra, hogy az üzemek is rácsatlakozzanak. Ez 
a városnak is jó, mert bevétele van belőle.  
A jövőben lehetőség lesz a lakossági rákötésre is. Az első ilyen próbaterület a Gyermekliget fölötti terület. A 
termálfűtési munkára pályáztunk, a bírálók azt mondták, hogy Magyarországon egyedülálló a családi házak 
termálvizes rendszerrel történő fűtése. 
Elkészült az állomásnál a P+R parkoló 100 parkolóhellyel, valamint kerékpár tározóval. Ez a parkolóhely szám 
2013-ban bővülni fog. A MÁV állomással szemben lévő területen is parkolók épülnek. Az erdőkertesi 
vasútállomás környéke is átépül.   
A piactér új arculatot kapott.  
Az elmúlt időszakban 1500 db fát ültettünk, elsősorban a Ligetek és a Csonkás térségében. A fásítást jövőre is 
folytatjuk. 
Ipari területet rendeztünk Szada felé a betontelep mögött. 
Összességében 3 Mrd Ft értékű beruházás történt a városban, de ha ehhez hozzávesszük a csatornázás és a 
szennyvíztisztító bővítést is, akkor az összeg eléri a 4 Mrd Ft-ot. Ekkora értékű beruházás még egyetlen évben 
sem történt.  
A közel 7 Mrd Ft-os tartozásunkat rendesen törlesztjük.   
Köszöni az emberek segítségét, támogatását.  



Nem hagytunk senkit magára, mindenki megkapta a megélhetéshez szükséges támogatást. 
A város egyre szebb. 
Ennek a sikernek fontos résztvevői a Veresegyházon működő üzemek, amelyek több mint 2 Mrd Ft iparűzési 
adót fizetnek évente. A város adóbevétele a következő esztendőben el fogja érni a 3 Mrd Ft-ot. Ez az 
embereknek is terhet jelent. Akik nem tudják ezt megtenni, azoknak segíteni kell.  
Az általános iskolások nagyon szép eredményeket értek el a különböző versenyeken.  
Megköszöni a képviselő-testület segítő és határozott együttműködését és bátorságát. 
Örömmel és boldogan vehetjük tudomásul a város működésének jelenlegi színvonalát. 
2012. visszafogottabb esztendő lesz. Meg kívánjuk teremteni a pénzügyi helyzetünk stabilizálását.  A 
fejlesztéshez csak akkor szabad hozzáfogni, ha megvan rá a pénz.  
A Ligetekben csapadékvíz csatornát építünk. Ez 250 MFt-ba kerül, 80 MFt támogatást kaptunk hozzá.  
A termálfűtés családi házas területen történő megépítését tervezzük. 
A szennyvíztisztítót 2012. év végére befejezzük. 
A Széchenyi téri óvodát 3, a bölcsődét 1 foglalkoztatóval bővítjük. 
2012-ben tovább folynak az útépítések, valamint fekvőrendőröket is építünk.  
A Budapesti és Könyves Kálmán úti körforgalom megépítése is szükséges.  
2012-ben elkezdik a szálloda építését a Csonkáson. Szállodára szükség van, a nagyüzemeink igénylik.  
A jövőben a két legfontosabb cél az idegenforgalom és a sportfeltételek megteremtése. 
Tovább nőtt a Medveotthon látogatottsága. 
A termálvíz, a medveotthon vagy az általános iskolában működő uszoda mind nyereségesek.  
Tervezés alatt áll a főtéri buszmegálló és az ivókút.  
Fontos az emberek megsegítése és munkahelyek teremtése. A város 20-25 közmunkást foglalkoztat, de ezt a 
számot növelni szeretnénk. Tervezzük, hogy vállalkozókhoz ajánlunk ki munkaerőt, akik bérét és közköltségeit 
fele részben a város, fele részben a vállalkozó fizetné.  
A „Virágos, tiszta Veresegyházért  2011. mozgalom” során 400  porta kapott elismerést. 
Ezt követően átadja a szót a jelenlévőknek, várja a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Rekvényi László LMP - Veresegyház: A 3 Mrd Ft-os városi beruházás igen örvendetes dolog.  
Érdeklődik, hogy a 3 Mrd Ft-os beruházás megvalósításában milyen arányban vettek részt helyi vállalkozók, 
beszállítók, helyi alkalmazottak, foglalkoztatók. Mennyi maradt a városban ebből a pénzből? Hol van ennek a 
tovagyűrűző hatása Veresegyházon?  
Fontos, hogy az a pénz, amit uniós vagy kormányzati forrásból megszerzünk, lehetőség szerint a helyieket 
gazdagítsa. Van-e erre koncepció, törekvés? 
Szól a termálfürdő és környezete katasztrófális helyzetéről is. Példaként felhozza, hogy a szintén gyógyhatású 
melegvízzel rendelkező Cserkeszőlőn, - a semmi közepén -  nyugati színvonalú szálloda épült, és az ország 
minden részéről járnak oda. Ezt miért nem lehet Veresegyházon is kivitelezni? 
 
Pásztor Béla polgármester: Minden veresegyházi beruházásról hírt adunk. Veresegyházon csak az utóbbi 
időben alakult ki olyan vállalkozó társadalom, akik pályázhatnának, de ezt is a szükséghelyzet hozta. 
A beszállításban nagyobb részt veresegyházi vállalkozások vesznek részt, élükön a Kucsa-Kerrel.  
Kisiparosok is kapnak munkát a kapacitásuknak megfelelően.  
A veresegyházi Veres-mester és a JU-KO Kft. közösen nyerte el a református iskola építését.  
Igaz, hogy a termálfürdő nem színvonalas, de ezzel együtt évente 50 ezer ember látogatja.  
A nagyobb energiát a termálfűtésre fordítottuk, amely nemcsak azzal segít, hogy ma már minden intézményünket 
ingyen fűtjük, hanem most már azzal is, hogy a nagyüzemektől kapott pénz nyeresége a városnak, ami éves 
szinten 50-100 MFt.  
Most  jött el az idő arra, hogy megépüljön a termálfürdő.  
 
Szakmáry Sándor alpolgármester: A város érdeke azt szolgája, hogy lehetőség szerint helyi vállalkozók 
dolgozzanak, de az is a város érdekét szolgálja, ha minél kedvezőbb ajánlattal tudjuk megvalósítani a 
beruházásokat. Erre hivatott a közbeszerzés intézménye. A nagyobb beruházásoknál minden esetben 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ahol meg van fogalmazva, hogy ilyen szempontok alapján nem lehet 
előnyben részesíteni egyetlen vállalkozót sem. Esetleges együttműködéssel, kommunikációval azon kell lenni, 
hogy veresi vállalkozók tudjanak dolgozni a városban. 
 



Holósi Attila, Ligetek térsége: A Budapesti úton égetően szükséges a körforgalmi rendszer kiépítése.  
 
Pásztor Béla polgármester: Megköszöni a megerősítést. Mindent megteszünk, hogy 2012-ben megépüljön a 
körforgalom. Az ajánlatunkat megtettük.  
 
Fekete István: Örül annak, hogy a város szépen fejlődik, de az eredmények mindig az új területeken 
jelentkeznek. A régi városrész csak a Szadai úti iparterület kapcsán került szóba. Ennek viszont a helybeliek nem 
örülnek. A rendezési terv szerint ez mezőgazdasági terület, a másik melléklet szerint iparterület. Jelenleg azt 
látjuk, hogy 40.000 m3, - nem tudni, hogy honnan származó - föld kerül leterítésre, ami azt jelenti, hogy a Sport 
utca mögötti rész kb. 60-80 cm-rel magasabb szinten lesz. Esős időben a víz megáll, vagy elindul az úttestre.  
A roncsderbinek helyet adó terület is feltöltés alatt áll, így ezen a részen zöld terület tűnik el. Mik a távlati célok, 
és szükséges-e a lakóházak mellett iparterületet kialakítani? Célszerűbb lenne ott egy zöldterületet meghagyni, 
és játszóteret kialakítani.  
 
Pásztor Béla polgármester: A Laposok térsége a rendezési terv szerint korábban tényleg mezőgazdasági terület 
v olt, de most ipari szolgáltató területként szerepel.  
A Sport utca mögötti terület vízelvezetését biztosítja a Mézes-patak.  A Sport utcán nem nagyon állhat meg a víz, 
mert van vízelvezetése.  
Elképzeléseink szerint sor kerül a Sport és Szent István utca mögötti területet fásítására.  
Szó sincs arról, hogy a házak mellé iparterület kerül.  
A feltöltés kifejezetten a füvesítést szolgálta.  
Kéri, hogy játszótér építése ügyében keressék meg a térség képviselőjét. Mi azt ígérjük, hogy a játszótér 
eszközeit a GAMESZ elkészíti.  
 
Bozsó Sándor: Lesz-e termálkút az Öreghegy és a Hegyek térségében? 
Sajnos a városban megnövekedett a lopások száma. Lehet-e pályázni a közbiztonság megerősítésére? 
Polgármester úr is elmondta, hogy a fiataloknak nincs hova menniük. Javasolja egy sport- és kulturális központ 
építését.  
Megköszöni a  testület munkáját. 
 
Pásztor Béla polgármester: A geológus társaság további termálkutak fúrását jelölte ki a Ligetek, a Revetek, a 
Laposok és a Hegyek térségében.  
Pályáztunk arra, hogy több rendőr legyen a városban. Az épülő új lakásokból négy lakást rendőrök részére 
vásároltunk meg.  A rendőrséget fejlesztjük. 
A sport- és kulturális központ helyét  a Mézesvölgyi Iskola mögötti területen jelöltük ki.  
Ha a fedezet rendelkezésre áll, a Ligetek térségében kisebb pályákat fogunk kialakítani. 
Több hozzászólás nem lévén köszöni a részvételt, a közmeghallgatást  19 óra 20 perckor bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 Garai Tamás        Pásztor Béla 
     jegyző        polgármester 
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 Borgulya Rita              Dr. Marik György 
    képviselő                    képviselő 


