JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veresegyház Városi Önkormányzat 2012. március 9-én 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 képviselő társait. A közmeghallgatást megnyitja.
Elsőként tájékoztatást ad a város terveiről, azt követően pedig a jelenlévők kérdéseire kerül sor.
Az elmúlt esztendő a város szempontjából nagyon eredményes volt, mert a beruházások értéke 3 Mrd Ft volt
építményekben, utakban, és ehhez még hozzá jön a szennyvíztisztító tekintetében elvégzett munka.
Az állandó lakosok száma kb. 16.000 fő, és 1000-1200 fő az ideiglenesen itt tartózkodók száma.
Az általános iskolások lélekszáma 1.600 fő, az óvodásoké 1.200 fő.
Az intézményi ellátottságunk teljes körű és minden intézményünkbe mindenkit fel tudunk venni.
A képviselő-testület szorgalmas volt, a kötelező üléseken túl 41-szer ülésezett. Erre szükség volt, mert a
beruházások, a pénz megszerzése indokolta a sok ülés tartását. A testület jól működik.
15 jelentősebb beruházás történt, elkészült a főtér, a katolikus templom külső tatarozása, és elkészült a
városháza I. üteme.
A bölcsőde két foglalkoztatóval bővült.
A szennyvízcsatorna és -tisztító munkálatai folynak. A műnek 2012. december végéig kell elkészülnie.
A csatornára rákötni akkor lehet, amikor a tisztító bővítése elkészül – várhatóan júliusban.
Befejeződött a Malom-tó rehabilitációja, ennek kapcsán 40.000 m3 iszapot vettünk ki a tóból.
Nagyon fontos beruházásként valósult meg a Kálvin téri református általános iskola. Az egész iskolára mintegy
600 MFt-ot fordított az önkormányzat, melyhez semmilyen más támogatást nem kaptunk. A szülők sok segítséget
adnak az iskola fenntartásához.
A kerékpárút megépült a Fővég mindkét oldalán, valamint a Mogyoródi és Csomádi út mellett.
Utak építésére is sor került.
A Pázmány utca építése a Petőfi úttól felfelé ebben az évben történik meg.
A közvilágítás bővült, igen sok helyre kértek közvilágítási lámpát.
A fekvőrendőröknek a lakók nagyon örülnek. Az elmúlt évre 100 fekvőrendőrt ígértünk, de ezt nem tudtuk
teljesíteni, mert azok a társaságok, akik ezt jól csinálják, mindig le voltak kötve. Ebben az évben tovább építjük a
fekvőrendőröket.
Sor került a harmadik termálkút megfúrására. A termálfejlesztés hatalmas lépést tett az elmúlt évben. A nagy
üzemeket is termálvízzel fűtjük. Mintegy 2,5 millió m3 gázt nem égetnek így el. 14, 5 km termálvezetékünk van.
Ez ma Magyarországon a leghosszabb vezeték. Szomorú dolog, hogy a lakossági részt nem tudtuk fejleszteni.
Szeretnénk tovább építeni, de egyelőre nincs ilyen pályázat.
Az állomásnál megépült P+R parkoló 100 autó parkolására nyújt lehetőséget. Reméljük, hogy a 2013-ban
kezdődő vasút-korszerűsítéssel összefüggően további parkolók épülnek.
Megtörtént a piactér kialakítása. A piac a központban marad. A piac nemcsak elárusítóhely, hanem
idegenforgalmi látványosság is.
A Ligetekben történt fásítás keretében 1.500 db hársfát ültettek el az emberek.
Sor került az ipari területek rendezésére.
Iskoláink eredménye kiváló. Fiataljaink sok díjat nyertek megyei, országos szinten. Gratulál a tanároknak és a
gyerekeknek.
A sportolók eredményei is hasonlóak.
Nagyon fontos feladat az emberek megsegítése. Több mint ezer lakásba adtunk tüzelőt. Kéri, hogy a rászorulók
jelentkezzenek a titkárságon. Mindenkiről igyekszünk gondoskodni. Magára hagyott ember nem lehet a városban.
A város 24 munkahelyet létesített. Az államtól is kapunk időszakonként lehetőséget foglalkoztatásra. Most is
pályáztunk ilyenre.
A testület döntött arról, hogy a városi vállalkozóknak foglalkoztatási támogatást biztosít.
A hitelállományunk ebben az évben 8 Mrd Ft. Ez úgy jött öszse, hogy a 4,5 Mrd Ft-ból 6,7 Mrd lett, mert a sváci
frank árfolyam változásával megnőtt az összeg. Ezt a város pontosan tudja fizetni. A bankok előtt a város
piedesztán áll, mert jól fizető adós. Nagyon fontosnak tartja, hogy ekkora hitel felvételével megépülhetett mindaz,
ami a várost még inkább várossá tette. Ezt követően ilyen lehetőségre nem lesz alkalom.
A svájci frank kamata még mindig olcsóbb a megemelt valutaértékkel, mintha forintban lenne.
A megemelt hiteltörlesztéhez megemelt bevételre van szükség.

Ebben az évben a beruházások visszafogottabbak lesznek. A Ligetek csapadékvíz csatornáját nem tudjuk
megépíteni a teljes rendszert, mert közel 400 MFt lenne. Ehhez 80 MFt-ot adna az állam. Nem kapunk hitelt, a
bankok leálltak. A bankközpont nem engedi a hitelt addig, amíg az ImF tárgyalások le nem zajlanak.
Termálpályázatot nyújtottunk be a Rózsavölgyi és a Sportföld utcára, több hünapja elbírálatlan.
A rossz utcák építése rövidesen elkezdődik: Pázmány, Mogyoródi, és a Ráday utca.
A Széchenyi téri óvoda bővíétését 3 foglalkoztatóval szeretnénk megkezdnei. Az állam itámogatás 90-95%-os. A
bölcsődénél
A Budapesti és Könyves Kálmán út találkozásánál nem ígéri a körforgalom építését. Pályáztunk erre, de nem
kaptunk pénzt. A közút az 1/3-át vállalná. Nyilatkoztunk, hogy vállaljuk a 2/3-ot, aztán azt 1/3-ot sem tudták
vállalni.
Tervezésre kerül a Csomádi út és a Mogyoródi út a kanyarnál a körforgalom, mely bonyolult, mert be kell fogadni
négy utcát. Ez megterveésre kerül, és a Fő út és Budapesti út találkozásánál a körforgalom.
A Petőfi út találkozásában az abc előtt vélhetően május végére elkészül a villanyrendőr, amelyet nyomkodással
lehet szabályozni.
A 2012. évi költségvetés összege 7 Mrd Ft. Ez is kiegyensúlyozott költségvetés. Minden helyzetet kezelni tudunk,
de fel kell készülni a váratlan helyzetekre is. Tartalékot kell képezni, amihez hozzá lehet nyúlni.
2012-ben két fontos előkészítő munka az idegenforgalom, ezen belül egy termálfürdő megépítése. Véleményeket
kér, hogy a központban épüljün-e vagy kint a Ligetek fölött, ahol a jövő nagy fejlesztését tudja szolgálni.
A sport fejlesztés is nagyon fontos. Nagy figyelmet kell rá fordítani. Grund-szerű pályákat kell építeni és egy
sportcsarnokot vagy sportcsarnok komplexumot, amihez a lakosság is hozzájárulhat.
Kisebb építmények a főtéri buszmegálló, ivókutak a főtéren és az uszoda szerepel a programban. Nem
mindegyikre van most pénz a költségvetésben.
A földes utak tervezése megtörténik és ha lesz rá pénzünk, akkor megépülnek.
Továbbra is segítjük a munkába állást, segítjük az itt letelepedni szándékozó vállalkozásokat.
A város adóbevétele 3,2 Mrd Ft. A kommunális adó, amely drasztikusabban emelkedett, maximum 150 MFt-ot
jelent. A nagy adók a vállalkozásoktól jönnek.
A fejlesztés a Medveotthon tekintetében is megtörténik. Az elmúlt évben 170 ezren látogatták meg,
Magyarország 4. leglátogatottabb állatkertje.
Saját lábunkon kell állni. Az adóknál a kommunális adót, amit megemeltünk 9.000,- Ft-tal, nem vezettük be az
ebadót, nem vezettük be a garázsadót. Gondolkodunk az építményadó bevezetésén, de úgy tartottuk most, hogy
csak a kommunális adót növeljük meg 9.000,- Ft-tal. tudja, hogy a városban van 1000-1500 olyan család, amelyik
nem tudja megfizetni. Megvan a lehetőség ennek csökkentésére vagy elengedésére.
Az adó erkölcs kérdése, mert hozzá kell járulni ahhoz, ami minket és a jövőt szolgálja.
Kéri, hoy aki márciusban meg tudja fizetni a szeptemberi adót is, az tegye meg. Ez csak a közcélt szolgálja.
A kommunális adót közvilágításra, útjavításokra, parlagfű mentesítésre, hóeltakarításra. Ez az összeg mintegy
200 MFt, és 150 Mft folyik be.
Elsősorban a Ligetek térségében az idén is biztosítunk fákat.
Megköszöni mindenki segítségét, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy a dolgok jól menjenek.
A városhoz közel 600 ember tartozik, akiknek havonta a bérét a város állja.
Várja a kérdéseket, véleményeket.
Kérdések, hozzászólások:
Papp Jánosné: A nyugdíjasok helyzete egyre rosszabb, mégis kötelességüknek érzik, hogy kifizessék a
közüzemi számlákat és befizessék az adókat.
A kisnyugdíjasok miből fogják kifizetni a megemelkedett kommunális adót?
Lindner Miklósné (Levendula u.): Panaszolja, hogy amióta a Revetek utca sétálóutca lett, azóta a Levendula
utcában egyre nagyobb a forgalom. Kéri a Levendula utcába fekvőrendőrök kihelyezését.
A Viczián utca végén kivágták a fákat, de a rőzsét otthagyták.
Tóthné Felner Zsuzsa: Az új törvények életbe lépésével milyen változások lesznek az iskolánál és a Missziónál?

Úgy tudja, hogy megritkítják a vonatjáratokat.
Cziller Emília (Ligetek): A csapadékvíz-elvezetésről érdeklődik.
A Melódia téren a játszótér mellett parkolnak.
Útépítést sürget.
Mikorra várható a termálvíz bekötés? A tervek szerint hol van a nyomvonal?
Jelzi, hogy a tavaly elültetett facsemeték kiszáradtak. Idén is szívesen ültetnének fákat.
Baranyi Tibor: Az aszfalt üzem mögötti BMX-pálya építése miért maradt abba?
Rácz Zoltán (Karacs Teréz u.): Megköszöni, hogy a város egyre szebb és jobb.
A Karacs Teréz u. járhatatlan. Út- és járdaépítést sürget.
A városi honlapon miért nem szerepelnek a vállalkozók? Vállalkozói térkép kihelyezését kéri a városban.
Sok a munkanélküli, de sokan nem is akarnak dolgozni, inkább segélyt kérnek. Ezeknek az embereknek
közmunkát kellene biztosítani, esetleg segíthetnének az idős embereknek.
A szemetelőkre szigorú büntetést kellene kiszabni.
Panaszolja, hogy a kutyák összepiszkítják a közterületeket. Kéri, hogy ilyen esetben az önkormányzat a kutya
tulajdonosára szabjon ki büntetést.
Felveti a termálvíz hasznosítását.
Török Éva: Örül annak, hogy ilyen szép a város.
A Margita utca mikor lesz megépítve?
A Missziós buszjárat nincs jól megszervezve.
Kifogásolja a postai kézbesítés pontatlanságát.
Rekvényi László (Hársas u.): A geotermikus energia hasznosításból befolyó pénzből vissza lehetne forgatni más
területre. A lakosság számára vonzóbb és elérhetőbb legyen a geotermikus energiahasznosításban való
részvétel.
A város több százmilliót áldozott a Misszióra és az iskolára. Államosítás esetén a jelzálogot és a felvett hitelt is
viszi az állam, illetőleg fedezik-e azokat a költségeket, ami még ezzel pluszban jár?
Kommunális adó, szemétdíj kivetésekor a testület nem veszi figyelembe a kevesebbet szemetelőket. Ezeket az
összegetek a teherviselő képesség arányában kellene megállapítani.
A fiataloknak alkalmas helyet kellene biztosítani sportolásra.
Janda László (Margita u.): A Patak utcai buszjáraton nincs kapaszkodó. Ez balesetveszélyes.
A Misszióban megnőtt a várakozási idő, emiatt többen Gödöllőre járnak az SZTK-ba.
Boros László (Bánóczi u.): Ipari vállalkozás szomszédságában élnek. A Bánóczi utcában nagy a teherforgalom.
Kéri a teherforgalom elterelését a Kucsa Ker felé. Személygépkocsi forgalom csökkentését kéri a Bánóczi
utcában. Forgalom szervezéssel meg lehetne fékezni a forgalmat.
A Bánóczi u., Lévai u. kátyús, a Luther u. nem lett helyreállítva a termálvezeték lefektetése után.
Rádonyi Lajos (Tó u.): A vasút felé vezető úton kéri a fahíd kátyúzását, feltöltését.
A Budapesti úton a CBA-val szemben kéri járda építését.
Szegedi Judit (Csokonai u.): A Csokonai utcában lévő kiserdő elhanyagolt, szemetes.
A Csokonai – Eötvös utca sarkán lévő szelektív gyűjtőedények környéke szinte szemétbányává alakult.
Kovács János (Budapesti út): A postai kézbesítésre tesz panaszt.
Varga István (Mező u.): A szemétszállítási díjat magasnak tartja. A szeméttermelés arányában kellene kivetni a
díjat.
A kerítés és az út közötti területeket az önkormányzat nem tartja karban, pedig önkormányzati terület. Javasolja,
hogy ezt a területet az ingatlantulajdonos és az önkormányzat közösen tartsa rendbe. és alakítson ki parkolókat.
Mivel a vasútnál dolgozik, tudja, hogy a veresegyházi vonalon 2014-ig nem lesz vasútfejlesztés.

Kucsora Tamás: Tervezi-e az önkormányzat a bölcsődei térítési díj bevezetését? Ha igen, mikortól és milyen
mértékben?
Gombai cukrászdába nem lehet átmenni a Budapesti úton.
Őri Sándorné (Temető u.): Nagyon örül a város fejlődésének.
Nem híve a fekvőrendőröknek.
Takács Imre (Budapesti út): A kerítés és az úttest közötti részt az ingatlantulajdonosok tegyék rendbe. Magas
növésű fát ne ültessenek a villanyvezetékek alá.
Kovács János (Kökény u.): A Kökény utcában elkészült a járda, de azt az üres telkek előtt nem tartják rendben.
A lakosok télen letakarították a járdákról a havat, de az úttestről a havat a hótolók a járdákra tolták.
Pfeiffer Richárd (Peterdy u.): A Széchenyi-domb környékén sok a kóbor kutya. Elítéli azokat az embereket, akik
kidobják az utcára a kutyákat. A Medvemenhelynél jó lenne kialakítani egy kutyamenhelyet.
Kíváncsi arra, hogy mi történik az közintézményeinkkel. Nem örül annak, hogy a város által megvalósított
intézményeket elvették.
Sok sikert, erőt és egészséget kíván a polgármesternek. Jó lenne, ha egy megfelelő utódot kinevelne.
Kmetty László (Nap u.): A kerítés és az úttest közötti részt mindenki rendbe tudja tenni. Mindenki el tud
söprögetni a saját háza előtt.
A Nap utcában sokan száguldoznak. Az autósok figyelmét fel kell hívni a gyerekekre.
Rácz Zoltán (Karacs Teréz u.): Javasolja, hogy a kutyatulajdonosok sétáltatáskor vigyenek magukkal zacskót.
Drasztikusan büntetni kellene azt, akinek a kutyája szabadon van és piszkítja a várost.
A hulladékszigeteken lévő konténerekre tetők felszerelését javasolja.
Nagyné Vogl Magdolna (Árpád u.): Örömmel hallgatta a beszámolót, örül az eredményeknek.
Az Árpád utcába fekvőrendőr kihelyezését kér, valamint szeretné, ha az utcában fákat ültetnének.
A strandon lévő öltözők rossz állapotban vannak. Javítani kellene a minőségen.
Az idős embereknek gondot okoz a vonat lépcsőjére történő fellépés.
Ziller Emília (Melódia tér.): A Ligetek térségében nincs járda. A kisgyermekesek életveszélyben vannak, nem
lehet közlekedni.
A termálfürdő állapota katasztrófális. A ceglédi fürdő uniós támogatással épült és nagyon szép. Budapesteről
sokan járnak oda. Fürdőkomplexum megépítésével munkahelyeket lehetne teremteni.
Deákné Bíró Szilvia postahivatal vezető: A kézbesítők száma kevés. Várják a jelentkezőket.
Sóti János (Revetek u.): A gyerekeket meg kell tanítani a környezet megóvására.
A városi rendezvényeken kötelezővé tenné a gyermekek részvételét. Javasolja, hogy a művészeti
rendezvényekre biztosítson a város buszjáratot.
Moha Enikő (Pázmány u.): A Klapka utcai kis téren többen is parkolnak, ezzel tönkreteszik más munkáját.
Az útközmű hozzájárulás csak egy útra vonatkozik?
Tóth Gyula: Nem kellene szembefordítani a tervezett városi sportcsarnoki beruházást és egyéb
egészségmegőrzési beruházást azzal, hogy a fiatalok sportolási lehetőségét kell biztosítnai ebben a városban,
mert ez két külön költségvetési és haszonszint. Ezek nincsenek ellentmondásban egymással. Saját erőből
próbáljunk segíteni azon, hogy a fiatalok ellenszolgáltatás nélküli sporttevékenységet végezhessenek. Örül
annak, hogy egy fiatalember megjelenik egy ilyen fórumon és ezt szóba hozza, ez nagyobb tapsot érdemel. Ez
azt jelenti, hogy vannak olyan fiatalok, akik biztatóak a jövőre nézve.
Mindenképpen fontos, hogy a tanuló korú fiatalok sporttevékenységét elősegítsük és foglalkozzunk vele. Április
3-án 18 órakor

Április 3-án Zacher Gábor tart előadást a Mézesvölgyi iskolában.
Egyértelműen híve a fekvőrendőrök szolgálatba állításának. Tudja, hogy ez a környező utcáknak keserűséget
okoz. Arra biztatja a testületet, illetve azokat az embereket, akik ehhez társadalmi munkával hozzájárulnának
ahhoz, hogy minden utcában legyen fekvőrendőr.
Juricsek Ferenc: Amióta a Wesselényi utcában mértek a rendőrök, azóta lassult a forgalom.
Helembai László (Kinizsi u.): Gratulál a képviselő-testületnek a kiváló munkához.
A város szégyene a Kinizsi utca.
A Baross utca vízelvezetése nem jó.
A vonatok rendszeresen késnek.
A mentők hosszú idő alatt érkeznek ki Gödöllőről.
Pásztor Béla polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, észrevételeket, javaslatokat.
A közmeghallgatást 21,00 órakor bezárta.
kmf.
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