
Beszámoló a környezetvédelem 2016. 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 minden évben nagy hangsúlyt fektet a Város, a GAMESZ 
és a Mezőőri Szolgálat együttműködésében. 

2016-ban a csomádi erdő területen, 2,2 hektáron történt tarvágás, ahol 350 erdészeti 
köbméter akác faanyag került kitermelésre. Az erdő megújulását elősegítendő a fent említett 
területen 2017. május 31-ig gyökérszaggatás is elvégzésre kerül. 

Az erdőgazdálkodásba adott csomádi, veresegyházi és őrbottyáni erdőtagok egészségügyi 
gyérítése és tisztítása az elmúlt évben is folyamatos volt. 2016-ban összesen 125 m3 „száradék 
fenyő” faanyag kitermelésére került sor. 

A belterületeken és az erdőgazdálkodási területeken a tulajdon és erdőgazdálkodói jogok 
felülvizsgálata folyamatos. 

Az őrbottyáni határban a korábbiakban telepített, 20 hektár méretű csere-erdő ápolása 
folyamatos volt. A csere-erdő szépen fejlődik, korának megfelelő állapotú, amit az erdészeti 
hatóság 2016. szeptemberében ellenőrzött és rendben talált. 

Tovább folytatódott az Álomhegyi víztározó kialakítása, amelynek elsődleges célja az 
árvízvédelem, jelentős mennyiségű édesvíz visszatartás a város területén, öntözési, 
mezőgazdasági, horgász és rekreációs céllal. 

 

2. Belterületi zöld felületek növelése megóvása 
 

2016. évben összesen 194 db fa és 3248 db cserje telepítésére került sor. A fa telepítések - 3 
db Árpád utca játszótérre telepített fa kivételével - új telepítések vagy a kipusztult, kitört fák 
pótlásai. 

Új cserjés ágyások a Fő úton (12 rózsaágy) kerültek kialakításra, a Kálvin utca - Huszár utca 
saroknál (3db cserje ágyás), a Medveotthonnál (3 db virágágyás), a Tájház előtti területen (egy 
ágyás), a Gyermekliget utca termálkút előtti területen (egy cserjeágyás), valamint a Fő úton a 
Japán kert melletti ágyás került kialakításra.  

Patak utcában a termálkút került parkosítása, a római katolikus templom oldalsó bejárat 
melletti terület lett parkosítva, a Fő út 90-104. házszámok közötti támfalnál cserjés 
beültetésre került sor, az Újiskola utca saroknál cserjeágyás, a Szadai út mellett rózsa–
cserjeágyás létesült. 



Új virágágyások a Szentlélek templomnál, a római katolikus templom plébániájánál, a Fő út 
101. sz. előtti területen, a Bartók Béla út - Könyves Kálmán úti körforgalomnál (14 db), a Fő út 
mentén (12 rózsaágy), valamint a Fő úti székelykapunál és az Andrássy-Petőfi utca saroknál 
létesültek.  

2016-ban a belterületi fakivágások kötelezettségeink ellenőrzése folyamatos volt, 
összhangban Veresegyház Város Önkormányzatának környezetvédelméről szóló 14/2008. 
(V.21.) számú Önkormányzati rendeletben foglaltakkal. 

2016-ban lakossági faosztás nem történt. 

 

3. A települési és az épített környezet védelme 

Folytatódott a Ligetek városrész csapadékvíz elvezető rendszerének építése az Erkel Ferenc 
utcában, valamint a Tópart városrész csapadékvíz elvezető rendszerének építése a Patak 
utcában. Az Erkel Ferenc utcában D 800 beton csatorna kerül elhelyezésre, a Tinódi Lantos 
Sebestyén utcában megépült D 1200 beton csatorna lesz majd a befogadó, mely a Ligetek 
városrészről a Sződ-Rákos patakba szállítja a csapadékvizet.  

A Patak utcában D 1400 beton csatorna került elhelyezésre, melynek kivitelezése a Tölgy 
utcáig megvalósult.  Ez a csatorna a befogadója a Tópart városrész utcáiban már megépült, ill. 
későbbiekben megépülő csapadékvíz elvezető csatornáinak. Végső befogadó a Sződ-Rákos 
patak.  

A Szentlélek templom mögötti park területrendezése megtörtént, az építés végeztével a 
parkosítás megvalósul. 

Megújult a Tájház, melynek homlokzata helyi védettséget kapott. A felújítás az Önkormányzat 
saját forrásából valósult meg. 

A város területén a gazos, elhanyagolt területek rendbetétele, valamint a tulajdonosok 
felszólítása folyamatosan történik, egyes esetekben a GAMESZ végzi el a területek tisztítását.  

A „Virágos, tiszta porta” program, valamint a Föld napja program 2016-ban is megrendezésre 
került. 

 

4. Hulladékgazdálkodás 

2013. június 1-jétől Veresegyházon a hulladékgazdálkodási feladatkört a Zöld híd vette át.  

A GAMESZ telephelyén létesített hulladékudvar (Veresegyház, Sport utca 4.) 2016-ban is a 
lakosság rendelkezésére állt.  

A város területén az illegális hulladéklerakókat megszüntettük/megszüntetjük.  

A szerdai és a szombati piacnapok után fennmaradó hulladékot a GAMESZ takarítja össze és 
szállítja el. A közterületek tisztítása folyamatos. 



2016-ban is megrendezésre került a FÖLD NAPJA rendezvénysorozat, ahol kiemelt hangsúlyt 
kapott a hulladékgazdálkodás. 

 

5. Környezetbarát közlekedésszervezés 

A tömegközlekedési hálózat (helyi buszjárat) közlekedési útvonalait racionalizáltuk és 
kibővítettük. A meglévő buszmegállók felújítására (térkövezés) folyamatosan sor kerül. A 
városban több járda is épült, amely segíti a gyalogos közlekedést (pl. Széchenyi téri óvoda 
mögött 160 m hosszan). 

A közlekedés racionalizálása érdekében számos utca egyirányúsírásra került (pl. a Temető utca 
a Fő út felől, a MOL kút mögötti szerviz út). 

Megkezdődött a belvárosban a régi járdák felújítása (pl. Petőfi tér – Fő út közötti szakasz egy 
része). 

A Jedlik Ányos Terv: Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok számára c. 
pályázati kiírás keretében benyújtásra került pályázat pozitív elbírálásban részesült, amelynek 
eredményeként 2017-ben 2db elektromos töltőpont kerül megépítésre (MOL töltőállomás, 
Medveotthon). 

Az Önkormányzat a belvárosban több romos, régi ingatlant megvásárolt azzal a céllal, hogy az 
épületek helyén közparkolókat alakítson ki, ilyen parkoló épült pl. a Hajdi utcában, valamint a 
Kálvin utcában. 

 

6. Energia racionalizálási program 

A városban a termálfűtési rendszer teljes kapacitással üzemelt. A közintézmények villamos 
áram optimalizálása folyamatos felülvizsgálat alatt áll. A város az energia felhasználás 
gazdaságosságát tekintve 2016-2017-re történő több, mint 4 000 000 kWh (4 TWh) 
elektromos áram beszerzésre kiírt közbeszerzési eljárást sikeresen lefolytatta, amely alapján 
2016-ban is az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. végezte az energia-szolgáltatást. 

 

7. A környezeti szemléletmód változtatásának programja 

A Veresegyházi Polgármesteri Hivatala rendelkezik Környezet-egészségügyi kockázat értékeléssel. A 
környezetvédelmi szempontok miatt a Polgármesteri Hivatal jelentős arányban használ az 
újrahasznosított papírt. A Polgármesteri Hivatalban dolgozók számára a fenntarthatósággal 
kapcsolatos környezeti tudásmegosztás éves rendszerességgel történik. 

A közterületeken képződött zöldhulladékok felhasználása esetében a korábbi égetés helyett a fás szárú 
hulladékokat a GAMESZ ledarálja és a város közterületein talajtakaróként felhasználja. Ezzel a 
módszerrel nem csak az égetéssel járó környezeti kockázat csökkenthető, hanem a locsoláshoz 
használt vízfelhasználás is jelentősen csökkent. 

  



 

2017. évi fenntarthatósági intézkedési terv 

 

2017-ben Veresegyház Város Önkormányzata a Város Környezetvédelmi Programját és 
Fenntarthatósági Programját figyelembe véve az alábbi kiemelt feladatokra fordít hangsúlyt: 

 

1. Zöldterületek karbantartása 

Felelős: GAMESZ 

Határidő: folyamatos 

 

2. Csapadékelvezetési rendszer bővítése, vízfolyások karbantartása 

Felelős: PMH-MO 

Határidő: folyamatos 

 

3. Utak űrszelvényének takarítása 

Felelős: GAMESZ 

Határidő: folyamatos 

 

4. Közterületek fenntartása (gyommentesítés, parkosítás, virágosítás, fásítás) 

Felelős: GAMESZ 

Határidő: folyamatos 

 

5. Illegális hulladéklerakók felszámolása 

Felelős: GAMESZ, mezőőrség, közterület-felügyelet 

Határidő: folyamatos 

 

6. A város közterületein engedély nélkül parkoló gépjárművek eltávolítása 

Felelős: közterület-felügyelet 

Határidő: folyamatos 

 

 



7. Burkolt utak és járdák építése 

Felelős: PMH-MO 

Határidő: folyamatos 

 

8. Termálfűtési rendszer további bővítése 

Felelős: PMH-MO 

Határidő: folyamatos 

 

9. VIRÁGOS, TISZTA PORTA mozgalom szervezése, elismerések átadása 

Felelős: képviselők, PMH-PJK  

Határidő: folyamatos 

 

A fentiek megvalósításának pénzügyi fedezetét Veresegyház Város Önkormányzatának 2017. évi 
költségvetése biztosítja, a beruházási előirányzat és a városi környezetvédelmi alap terhére. 

 

 


