
Beszámoló a környezetvédelem 2017. évi eredményeiről, helyzetéről 

 

1. Természet és Tájvédelem 
 

Tekintettel az Önkormányzat tulajdonában lévő nagy mennyiségű 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 együttműködésével. 

Az erdőgazdálkodásba adott csomádi, veresegyházi és őrbottyáni erdőtagok egészségügyi 
gyérítése és tisztítása az elmúlt évben is folyamatos volt. 2017-ben összesen 250 m3 „száradék 
fenyő” faanyag kitermelésére került sor. 

A csomádi erdőterületen történt 2,2 hektáros tarvágás területén az erdő megújulását 
elősegítendő vágástakarítás és gyökérszaggatás 2018. május 31-ig is elvégzésre kerül. 

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 2017. évben is 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 
 

2017. évben összesen 301 db fa és 1934 db cserje és 376 db évelő telepítésére került sor. A 
telepítésekre a Pamut-tó környezetében, Budapesti út mentén, a Lévai utcai játszótérnél, a 
Mogyoródi úton, a Kuruc utcai játszótérnél, a Csonkás játszótérnél, az Ivacsi vasútmegállónál, 
a Gyermekliget óvodánál, a Waldorf iskola előtti területen került sor. 

2017. évben 25.352 db egynyári, 10.530 db hagymás és 17.645 db kétnyári virág került 
kiültetésre. 

Új cserjés ágyások a Posta előtti területen, a Mézesvölgyi iskola bejárat két oldalán, a Tájház 
előtt, a Medveotthon pénztár előtti területén, a Tájház udvarán, az EGYMI Általános iskola 
bejárat előtti területen, a Református iskola - Hajdi sarkán található parkoló mellett, az 
Evangélikus templom támfalánál, a Mogyoródi u. elején és az Ivacs vasútmegállónál létesültek. 

Évelő telepítések történtek a Posta előtti területen, a Tájház előtti ágyásoknál, a Tájház 
udvarán, az Evangélikus templom Virág u. és Nap u. támfalánál és a Mogyoródi u. elején. 



Új virágágyások lettek kialakítva a Református templom, a Fő út 101. templom oldal, a Fő út- 
Japánkert melletti területen és az EGYMI előtti területen. 

2017-ben a belterületi fakivágások kötelezettségeink ellenőrzése folyamatos volt, 
összhangban Veresegyház Város Önkormányzatának környezetvédelméről szóló 14/2008. 
(V.21.) számú Önkormányzati rendeletben foglaltakkal. 

2017-ben lakossági faosztás nem történt. 

 

3. A települési és az épített környezet védelme 

A Város csapadékvíz elvezető rendszerének bővítése ill. rekonstrukciója az alábbi 
területrészeken valósult meg: 

 Álomhegyi tó - áteresz építés 
 Viczián utca - áteresz építés 
 Erkel F. u. – csapadékvíz csatorna építése 
 Tölgy u. - csapadékvíz elvezetés 
 Melódia tér - Rózsavölgyi u. csapadékvíz csatorna elvezetés 
 Dió u. - csapadékvíz elvezetés 
 Gesztenye u. - csapadékvíz elvezetés 
 Sáfrány u. – csapadékvíz csatorna építése 

 

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 2017-ben is megrendezésre 
került. 

 

4. Hulladékgazdálkodás 

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

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek 2017-ben megszüntetésre kerültek. A GAMESZ telephelyén 
létesített hulladékudvar (Veresegyház, Sport utca 4.) továbbra is a lakosság rendelkezésére áll, 
ahol díjmentesen elhelyezhetők az alábbi lakossági hulladékok: gumiabroncs, 
számítástechnikai eszközök, kisebb háztartási gépek, kihűlt hamu, PET palack, papír, tejes- és 
üdítős doboz, háztartási üveg (kivéve síküveg). Díj ellenében elhelyezhető az inert építési 
törmelék, és az egyéb háztartási lom. 

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. 



2017-ben is megrendezésre került a FÖLD NAPJA rendezvénysorozat, ahol kiemelt hangsúlyt 
kapott a hulladékgazdálkodás. 

5. Környezetbarát közlekedésszervezés 

Az Ivacsi vasútállomás mellett parkolóhelyek kialakítására került sor a közelben megálló és 
parkoló személygépjárművek részére, annak érdekében, hogy az emberek biztonságosan és 
környezetkímélő módon juthassanak el távoli munkahelyükre. Szintén parkoló építésre került 
sor az Újiskola utcában, valamint bővítésre került Kálvin téri parkoló is.  

Az Önkormányzat a belvárosban több romos, régi ingatlant megvásárolt azzal a céllal, hogy az 
épületek helyén közparkolókat alakítson ki. 

A Patak utca rekonstrukciója során az aszfaltút kiépítése során gyalog- és kerékpárút is 
kiépítésre került. 

A Jedlik Ányos Terv: Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok számára c. 
pályázati kiírás keretében benyújtásra került pályázat pozitív elbírálásban részesült, amelynek 
eredményeként 2018-ban 2db elektromos töltőpont kiépítését tervezzük. A támogatási 
szerződés aláírásra került, a terv-előkészítési munkálatok megkezdődtek (A töltőpontok 
tervezett helyszíne: MOL töltőállomás, Medveotthon. 

6. Energia racionalizálási program 

A városban a termálfűtési rendszer teljes kapacitással üzemelt. A termál gerincvezeték az 
Újiskola utcában és a Lévai utcában is kiépítésre került.  

A közintézmények villamos áram optimalizálása folyamatos felülvizsgálat alatt áll. A város az 
energia felhasználás gazdaságosságát tekintve 2018-ra történő több, mint 1 400 000 kWh (1,4 
TWh) elektromos áram beszerzésre kiírt közbeszerzési eljárást sikeresen lefolytatta, amely 
alapján 2018-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. 2017-ben kb. 150-200 m³ mulcsanyag került felhasználásra. Ezzel a módszerrel 
nem csak az égetéssel járó környezeti kockázat csökkenthető, hanem a locsoláshoz használt 
vízfelhasználás is jelentősen csökkent. 

  



 

2018. évi fenntarthatósági intézkedési terv 

 

2018-ban 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. Parlagfű elleni védekezés (közterületek, magánterületek) 

Felelős: GAMESZ (közterületek), PMH-MO (magánterületek) 

Határidő: folyamatos (június 30 – október 31. közötti időszakban) 

 

6. Szúnyoggyérítési intézkedések 

Felelős: PMH-MO 

Határidő: folyamatos (május 31 – augusztus 20. közötti időszakban) 

 

 



7. Illegális hulladéklerakók felszámolása 

Felelős: GAMESZ, mezőőrség, közterület-felügyelet 

Határidő: folyamatos 

 

8. A város közterületein engedély nélkül parkoló gépjárművek eltávolítása 

Felelős: közterület-felügyelet 

Határidő: folyamatos 

 

9. Burkolt utak és járdák építése 

Felelős: PMH-MO 

Határidő: folyamatos 

 

10. Termálfűtési rendszer további bővítése 

Felelős: PMH-MO 

Határidő: folyamatos 

 

11. VIRÁGOS, TISZTA PORTA mozgalom szervezése, elismerések átadása 

Felelős: képviselők, PMH-PJK  

Határidő: folyamatos 

 

A fentiek megvalósításának pénzügyi fedezetét Veresegyház Város Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetése biztosítja, a beruházási előirányzat és a városi környezetvédelmi alap terhére. 

 

 


