
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veresegyház, 2015. március 

  

 

Készítették: 

A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal 

Pályázati, Beruházási és 

Vagyongazdálkodási Osztályának 

munkatársai 

Beszámoló a környezetvédelem 2014. évi 
eredményeiről, helyzetéről 

 
2015. évi fenntarthatósági intézkedési terv 



 

 

 2 

 

Beszámoló a környezetvédelem 2014. évi eredményeiről, 

helyzetéről 

 

1. Természet és Tájvédelem 

Tekintettel az Önkormányzat tulajdonában lévő nagymennyiségű külterületi szántó, 

rét és erdő területekre, kiemelt jelentőségű az erdőgazdálkodás valamint a szántó és 

rét területek kaszálása, gyommentesítése, amelyre az elmúlt esztendőben is nagy 

hangsúlyt fektetett a Város a GAMESZ és a Mezőőri Szolgálat együttműködésében. 

2014-ban az őrbottyáni és csomádi erdészeti területünkön, 9,62 hektáron történt 

tarvágás. Az erdőmegújulását elősegítendő 2015. április 1-ig gyökérszaggatást 

fogunk végezni. Az erdőgazdálkodásunkba adott csomádi és veresegyházi 

erdőtagok egészségügyi gyérítése terv szerint folyamatos. Az erdőben és más 

külterületen történő illegális hulladék elhelyezés esetében a mezőőrség jár el. 

Tovább folytatódott az ÁLOMHEGYI – víztározó kialakítása, amelynek elsődleges 

célja jelentős mennyiségű édesvíz visszatartás a városterületén, mezőgazdasági, 

horgász és rekreációs céllal. 

 

2. Belterületi zöld felületek növelése megóvása 

2014-ban a város belterületén a zöld területek fenntartási, helyreállítási és tisztítási 

munkáit nagy erővel végezte a GAMESZ saját munkaerő és közmunkások 

bevonásával. A város belső területein az előző évekhez képest is nagyobb arányban 

jelentek meg a virágok, Városunk indult a Virágos Magyarország versenyen. 
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Az újonnan épült körforgalmak és környékük fásítása és virágosítása megtörtént, 

további növények és látványelemek telepítése várható. 

A Folyás patak (Sződ-rákos patak Csomádi ága) folyásmedrét kitisztítottuk, ezzel 

jelentős mértékben hozzájárultunk az érintett területen a csapadékvíz gyorsabb 

elevezetéséhez. 

A belterületen engedélyezett (növény-egészségügyi, balesetveszély stb. okán) 

fakivágások esetén a faültetésre kötelezett lakos csemetetelepítési 

kötelezettségének ellenőrzése folyamatos.  

 

3. A települési és az épített környezett védelme 

Képviselő-testület helyi védettség alá helyezte a tájház épületét (Fő út 95. Láng-ház), 

amely a régi veresegyházi paraszti építészet egyik legjobban megmaradt példája, a 

műemléki katolikus templom tőszomszédságában. 

Megépült a Kertész utca szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszere, valamint az 

Ivacsok térségének csapadék víz elvezetése. 

A város területén a gazos, elhanyagolt (főként parlagfűvel fertőzött) közterületek 

rendbetétele a GAMESZ bevonásával zajlott, valamint a közterület-felügyelet 

bevonásával folyamatos az elhanyagolt porták tulajdonosainak felszólítása. 

Mára már nagy sikerű mozgalommá vált a VIRÁGOS, TISZTA PORTA „verseny”, 

amelyben elismerő plakettet kapnak a saját kertjüket és az azelőtti közterületet 

kiemelkedő odafigyeléssel gondozó lakosok. 2014-ben 2207db porta volt elismerésre 

méltó. 
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4. Hulladékgazdálkodási program 

2013. június 1-jétől Veresegyházon a hulladékgazdálkodási feladatkört a Zöld Híd 

Régió Kft. vette át. A GAMESZ telephelyén az építési és egyéb hulladék elhelyezési 

lehetőség továbbra is meg maradt. A GAMESZ a szelektív hulladékot is befogadja. 

A szelektívhulladék-lerakó szigetek működtetése felfüggesztésre került, azok nem 

rendeltetésszerű használata miatt. Megerősítésre került a zsákos szelektív-hulladék 

begyűjtés. Nagy sikerrel működik a tavaszi félévben a zsákos zöldhulladék 

begyűjtés, amely szintén a Zöld Híd közreműködésével zajlik. 

A város külterületein az illegális hulladéklerakókat megszüntettük/megszüntetjük. A 

Város támogatja a FÖLD NAPJA rendezvénysorozat keretein belül a város „tavaszi 

nagytakarítását”. 

A szerdai és a szombati piacnapok után fennmaradó hulladékot a GAMESZ takarítja 

össze és szállítja el. 

 

5. Környezetbarát közlekedésszervezés 

A helyi buszjárat közlekedési útvonalait racionalizáltuk és kibővítettük. Az Ivacsok 

térségben 2 új buszmegállót alakítottunk ki. Reggel és délután külön iskolabusz 

közlekedik, kiegészítve a helyi és helyközi járatokat. 

A városban számos járda épült, amely segíti a gyalogos közlekedést pl. Andrássy út, 

Bölcsőde u; Szabadság u; Tavasz u; Csokonai u; Kinizsi u; Szadai út; Lovász köz; 

Erkel Ferenc u; Rönk u; Mester u. 
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A Budapesti úton megépített két körforgalom biztonságos közúti és gyalogos 

kapcsolatot teremtett a Ligetek és a Csonkás városrésze között. 

 

6. Energia racionalizálási program  

2014-ben elkezdődött a 4. számú termálkút forrása, melynek várható befejezése 

2015 márciusa. A termálfűtési rendszer tovább bővítettük a kertészeti nagyfogyasztó 

és a Lévai utcán egy ipari fogyasztó bekapcsolásával, mindkét helyen ez az egyedüli 

fűtési forma, így foszilis energiát fűtésre egyik helyen sem használnak. 

Szabadpiaci áram és földgázbeszerzést hajtottunk végre, amely harmadával 

csökkentette az energiaköltségeket. Intézményeinkben villamos áram lekötések 

optimalizálást hajtottuk végre áramváltó cserékkel, amely tovább csökkentette a 

villamos energiára fordított kiadásainkat. 

 

7. A környezeti szemléletmód változtatásának programja 

Elkészült Veresegyház Város vízkár-elhárítási terve, amely jogszabályi 

kötelezettséget elsők között teljesítettünk a megyében. 

A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Egészségügyi kockázatértékelése című 

dokumentum elkészült. A Hivatal a környezetvédelmi szempontok miatt növelte az 

„újra” papír felhasználási mennyiséget.   
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2015. évi fenntarthatósági intézkedési terv 

2015-ben Veresegyház Város Önkormányzata a Város Környezetvédelmi Programját 

és Fenntarthatósági Programját figyelembe véve az alábbi kiemelt feladatokra fordít 

hangsúlyt: 

1. Álomhegyi víztárózó kialakításának folytatása;    

 felelős: PMH-PBVO1; határidő: folyamatos 

2. Csapadékelvezetési rendszer bővítése, vízfolyások karbantartása; 

 felelős: PMH-PBVO; határidő: folyamatos 

3. Erdő telepítés: A 2015-ös évben összesen 20 ha erdőt telepít az 

Önkormányzat, a Város északnyugati oldalán, mely véderdőként óvja majd a 

„Ligetek-városrészt” az uralkodó É-NY széltől. A telepítés előmunkálatai, mint 

terület-előkészítő földmunkák már a 2014-es évben elkezdődtek.   

 felelős: PMH-PBVO; határidő: 2015.I-II.és IV. negyedév 

4. Fásítás és lakossági faosztás;       

 felelős: GAMESZ2; határidő:2015. I-II.negyedév 

5. Közterületek fenntartása (gyommentesítés), parkosítás, virágosítás; 

 felelős: GAMESZ; határidő: folyamatos 

6. Illegális hulladéklerakók felszámolása;     

 felelős: GAMESZ, mezőőrség, közter.-felügyelet; határidő: folyamatos 

7. A város közterületein engedély nélkül parkoló gépjárművek eltávolítása;

 felelős: közterület-felügyelet; határidő: folyamatos 

                                                           
1
 PMH-PBVO: Polgármesteri Hivatal – Pályázati, Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály; 

2
 GAMESZ: Veresegyház Város Önkormányzatának Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezete; 
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8. Termálfűtési-rendszer további bővítése;     

 felelős: PMH-PBVO; határidő: folyamatos 

9. Burkolt utak és járdák építése;       

 felelős: PMH-PBVO; határidő: folyamatos 

10. Tájház felújítás, a helyi hagyományos, népi épített környezet megóvása;

 felelős: PMH-PBVO; határidő: 2015. III. negyedév 

11. FÖLD NAPJA eseménysorozat támogatása, szervezése;   

 felelős: PMH-PJK3; határidő: 2015.II. negyedév 

12. VIRÁGOS, TISZTA PORTA mozgalom szervezése, elismerések átadása 

 felelős: képviselők, PMH-PJK; határidő: folyamatos 

13. Részvétel a VIRÁGOS MAGYARORSZÁG mozgalomban;  

 felelős: polgármester, GAMESZ; határidő: folyamatos 

 

A fentiek megvalósításának pénzügyi fedezetét Veresegyház Város 

Önkormányzatának 2015. évi költségvetése biztosítja, a beruházási előirányzat és a 

városi környezetvédelmi alap terhére. 

                                                           
3
 PMH-PJK: Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri és Jegyzői Kabinet; 


