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VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS  
 

MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK MUNKÁJA 
 
 
 

Ciklus beszámoló 
 

(2006. december – 2010. szeptember) 
 
 
 

A Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 2006. december 6-án tartotta meg alakuló 
ülését. 
 
A Bizottság rendes tagjai: 
Tatár Sándor elnök 
(Fehér István) 
Dr. Kovács Ilona 
(Nemecz Lajos) 
Szabóné Tolnai Ildikó 
Rácz Tivadar 
 

A Bizottság külsı tagjai: 
Kerekes János 
Gere Sándor 
Szepesi Tivadar 
(Gedeon Csongor) 
 
 

 
2008. február 19-tıl a korábban 9 tagú bizottság létszáma 7 fıre csökkent, mert Fehér István 
és Nemecz Lajos képviselıket a testület alpolgármesterré választotta. Gedeon Csongor külsı 
tagsága is megszőnt, a Bizottság új tagja Rácz Tivadar lett. 
 
Számos olyan környezetvédelmi ügy várt a bizottságra, melyek az elızı ciklusban nem 
jutottak el a képviselı-testület elé. Az elmúlt 4 év folyamán a Bizottság összesen 26 ülést 
tartott, melyen 86 határozatot hozott.  
 
2007 júniusában a hitelállomány kezelése tárgyában az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottsággal, a Pénzügyi Bizottsággal és a Városfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi 
Bizottsággal együttes ülésen vettünk részt. 2008 januárjában a Bizottság a Településrendezési 
Terv és a Helyi Építési Szabályzat kapcsán a Városfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi 
Bizottsággal közösen tartott ülést. 

 
Fontosabb határozatok a következı témákban születtek: 
 

• Javaslatok természeti területek helyi szintő védetté nyilvánítására 
• SZMSZ módosítása (a Környezetvédelmi Alap kapcsán) 
• Találkozók útja – javaslat sétáló utca kialakítására 
• Önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos állásfoglalás (önrész mértéke) 
• Javaslat a ciklusprogramba (zöldterületek fejlesztése) 
• Javaslatok a parlagfő mentesítésre 
• Veresegyház Turizmusfejlesztési Stratégiájának megtárgyalása 
• Módosító javaslatok a térségi vízgazdálkodási társulat szerzıdésének 

meghosszabbításához 
• Környezetvédelmi rendelet-tervezet (a rendelet életbelépett) 
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• Helyi természeti értékek védelmérıl szóló rendelet tervezete (a rendelet életbelépett) 
• Hulladékudvar üzemelése, illegális hulladéklerakások 
• Integrált Városfejlesztési Stratégia 
• Környezetvédelmi Alap mőködtetése (pályázati kiírás, pályázatok és beszámolók 

elbírálása) 
• Állásfoglalás a tervezett fecskendıgyár kapcsán 
• Malom-tó rehabilitációja 
• Javaslat az Orchideás-rét helyi védetté nyilvánítására (a rét Veresegyház elsı helyi 

természetvédelmi területe lett) 
• Javaslat a mezııri juttatások emelésére (ez ügyben nem történt lépés az illetékesek 

részérıl) 
• Javaslatok az Ivacsi-tó bérbeadása kapcsán, a pályázatok szakmai értékelése 
• Veresegyház Fenntartható Fejlıdése Programjának megvitatása (a Program 

életbelépett) 
• Veresegyház új Környezetvédelmi Programjának megvitatása (a Program életbelépett) 
• Virágos Porta cím elnyerésére pályázati felhívás meghirdetése és a nevezések 

elbírálása  
 
 
Sok esetben problémát jelentett, hogy a Jegyzı Úrtól nem kaptunk meg elızetes bizottsági 
véleményezésre anyagokat (pl. a szelektív hulladékgyőjtéssel vagy a vízgazdálkodási társulat 
szerzıdés hosszabbításával kapcsolatos szerzıdés-tervezetek, szürkemarha gulya vásárlása, 
termálfőtés pályázata), így azok közvetlenül a képviselı-testület elé mentek. A képviselı-
testület munkájának, döntéseinek megalapozása, gyorsítása (és az SZMSZ betartása) 
érdekében ezen a gyakorlaton változtatni kell.  
A környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági eljárásokról, bírságokról a Polgármester Úr 
csak egyes esetekben adott tájékoztatást. 
 
A Bizottság legjelentısebb tevékenységeit részletesebben az alábbiakban mutatjuk be:  
 
 
1. A tervezett fecskendıgyár ügye 
 
A Bizottság a fecskendıgyár kapcsán a lehetı leggyorsabban (2007 januárjában) kialakította 
álláspontját, melyet a képviselı-testület elé terjesztett. Ez rövidítve a következı volt: 
  

• Városunkban szükség van környezetbarát ipari-gazdasági beruházásokra, hiszen ezek 
nem csak jelentıs adóbevételeket jelentenek, hanem munkahelyteremtı tényezık is 
egyben.  

• Ugyanakkor a környezeti hatásvizsgálat még nem készült el. Emiatt a város lakossága 
felé felelısséggel tartozó képviselı érdemi, megalapozott döntést az ügyben nem tud 
hozni. Az elhamarkodott döntések kockázatot jelenthetnek a város anyagi helyzetére, 
illetve jövıjére vonatkozóan is. 

• Mivel a tervezett üzemben sterilizálásra rákkeltı etilén-oxidot fognak használni, a 
Bizottság javasolja, hogy az önkormányzat készíttessen a beruházótól független 
környezeti hatásvizsgálatot.  

• A Bizottság véleménye szerint Veresegyház válaszút elé érkezett: hosszú távon 
eldılhet, hogy az iparosodás vagy a környezeti adottságokra alapozó turisztikai 
fejlesztések irányába indul el a város. 
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A fentiek miatt a Bizottság javasolta a képviselı-testület döntésének elhalasztását a környezeti 
hatásvizsgálat elkészültéig.  
A hatásvizsgálat és a Bizottság aggályai beigazolódtak: az Országos Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság által veszélyesnek minısített üzem védıövezete a Csonkás lakóterületre esett 
volna, a gyár által kibocsátott öblítıvíz pedig tisztítatlanul jutott volna a tavakat tápláló egyik 
patakágba. E mellett a beruházó elismerte, hogy tervezték az etilén-oxid alkalmazását. 
 
2. A Környezetvédelmi Alap mőködtetése 
 
Veresegyház Város Önkormányzata 2003-ban hozta létre a Környezetvédelmi Alapot, 
melynek pályázati része 2006-ig nem mőködött. A Bizottság munkája révén az Alap 2007, 
2008, 2009 és 2010 folyamán pályázatot hirdetett meg közcélú környezetvédelmi programok, 
akciók támogatására, helyi szervezetek és magánszemélyek részére. 
2007 és 2010 között 16 intézmény (óvoda, iskola, Gamesz, Váczi Mihály Mővelıdési Ház), 
civil szervezet, alapítvány, illetve magánszemély 26 programját támogatta a Bizottság, 
összesen bruttó 8.304,3 e Ft értékben. Kiemelendı, hogy a pályázók tekintélyes (hasonló 
nagyságrendő) önrészt vállaltak. Az elmúlt négy évben az alábbi fontosabb programok 
valósultak meg az Alap támogatásával: 
 

• óvodai és utcai növénytelepítések,  
• helyi védelemre érdemes természeti területek gyommentesítése,  
• kiadványok készítése a természetrıl óvodások és iskolások részére,  
• amur és busa lehalászás a Pamut- és Ivacsi-tavakon,  
• szemétgyőjtık kihelyezése,  
• kagylómentés a Malom-tavon,  
• iskolai és lakossági rendezvények a Föld Napján,  
• tanösvény kialakítása (folyamatban) stb. 

 
(Az Alap forrása elsısorban a lakosság által befizetett talajterhelési díj, mely éves szinten 
több tízmillió forint. A képviselı-testület által elfogadott költségvetési rendelet alapján ennek 
egy részére, és a rendeletben meghatározott célokra lehetett pályázni.) 
Problémát jelent, hogy a Polgármester Úr egyes esetekben a Környezetvédelmi Alappal 
kapcsolatos döntések végrehajtását akadályozta/akadályozza. Az alábbi esetekben – a 
Környezetvédelmi alapról szóló rendelet elıírása ellenére – a Polgármester Úr nem kötötte 
meg a támogatási szerzıdéseket: 

 Támogatott szervezet neve (év) Program neve 
Elnyert 

támogatás 
1. Fabríczius József Általános Iskola 

(2007)* 
Iskolai növénytelepítés 
 

500.000.- Ft 

2. ÉVÖGY Közhasznú Egyesület 
(2007) 

Gyermek Horgásztábor 355.000.- Ft 

3. Élni Veresegyházon Egyesület 
(2008) 

Arborétum a Gyermekligeti 
Óvodában 

120.000.- Ft 

4. 
Fertig István (2009) 

Parkosítás és növénytelepítés 
(az Erkel F. – Liszt F. u. 
sarkán) 

155.000.- Ft 

5. Octopus Búvár- és Vízisport 
Egyesület (2010) 

A Pamut tó víz alatti takarítása 
a Föld napja alkalmából 

200.000.- Ft 

* A szerzıdés megvan, de a megvalósítás nem történt meg. 
 
A jegyzı korábbi megállapítása szerint a fenti esetekben mulasztásos jogszabálysértés történt. 
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3. Virágos Veresegyházért Mozgalom elindítása 
 
A Virágos Porta cím elnyerésére elıször 2009-ben hirdetett meg pályázati felhívást a 
Bizottság. A felhívás a város honlapján és helyi újságokban jelent meg. A helyszíni szemléket 
Bojsza József fıkertész Úrral végezte a Bizottság. 2009-2010 folyamán összesen 20 pályázó 
nyerte el a „Virágos Porta” címet, melynek átadása a Szabadidıs, Gazdasági és Innovációs 
Központban volt. A címet elnyerık „Virágos Porta” feliratú táblát, oklevelet és egy cserép 
virágot is kaptak. A cím megtartásának feltételeit külön szerzıdésben rögzítettük. 
 
 
4. A Malom-tó rehabilitációja 
 
A Malom-tó rehabilitációjának figyelemmel kísérése kiemelt feladat volt a Bizottság számára, 
ezért a rehabilitációval kapcsolatos a legfontosabb fejleményeket, megállapításokat itt tesszük 
közzé: 
A kivitelezı Szeviép ZRt. 2010-ben csıdbe ment, ezért jelenleg új közbeszerzés van az 
ügyben. Az eredeti tervek szerint a tóiszap zagytározója a Malom-tó volt campingjének 
területén lett volna. A kivitelezı kérésére azonban a szigetelés nélküli tározó a tavak felett (az 
Ivacsoknál) készült el, így az iszap növényi tápanyagokkal (foszfát stb.) terhelt csurgalékvize 
a talajvízen keresztül visszamosódik a tavakba. A növényi tápanyagok jelentıs algásodást 
váltanak ki, és a bemosódást a rendkívüli esızések különösen elısegítik. A tározó 
csurgalékvizét az iszaptovábbításra használt, tavak partja mentén húzódó csöveken keresztül 
kellene visszavezetni a tavak alá.  
 
 
5. Intézkedések lakossági bejelentések kapcsán  
 
A jelentısebb ügyek az alábbiak voltak: 
 

1. Az Álomhegyen az illegális homokkitermelés veszélyeztette a fészkelı, fokozottan 
védett gyurgyalagokat (2007. március.) 

Válasz/intézkedés: a környezetvédelmi felügyelıség és a bányakapitányság megkeresése 
(a területet kitáblázták, a kitermelést felfüggesztették) 
 
2. Zöldhulladék illegális lerakása és felgyújtása az Ivacsokon az önkormányzat 

(GAMESZ) által (2008. április).  
Válasz/intézkedés: javaslatok a testület elé terjesztve (április), de nem került napirendre. 
 
3. Zajpanasz (2008. augusztus): a Cserje utca és folytatása gépjármő forgalma jelentısen 

megnıtt az utóbbi években. Az útszakaszon a sebesség-túllépés is jellemzı. 
Válasz/intézkedés: a Városfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság ülésén a 
probléma elıadva (a Közlekedésfejlesztési Koncepcióba konkrét szabályozási javaslat 
épült be). 

 
4. A Laposok Iparterület irányából este és hajnalban is jelentıs zajterhelés éri a 

környéken élı lakosokat (2008. november).  
Válasz/intézkedés: a Bizottság határozatban kéri a jegyzıtıl a szükséges lépések 
megtételét. 
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Tárgy Beérkezett Válasz/Intézkedés 
A szennyvíz szikkasztó terület felıl 
a szennyvíztócsák elérték a Malom-
tó iszaptározóját, és közelítenek az 
Ivacsok lakóterület felé 

2010. január 
29. 

A Gamesz földgátat épített 

Az önkormányzat által megvásárolt 
szürkemarha gulya rossz állapotban 
van. Egy 19 éves tehén nem tud 
lábra állni, és az összes állat 
lefogyott a rossz takarmányozás 
miatt 

2010. február 
20. 

A Bizottság elnöke megkereste a 
hatóság által kirendelt helyi 
állatorvost és levelet írt az 
alpolgármesternek, a 
polgármesternek és a jegyzınek. 
Az utóbbi három címzett 
válaszlevelében kifejtette, hogy a 
gulya nincs rossz állapotban. Az 
állatorvos írásos véleménye 
azonban ezzel ellentétes volt. A 19 
éves tehén 2010. február 23-án 
elpusztult. 
Az önkormányzat intézkedett a 
megfelelı takarmány beszerzése 
ügyében. 

A Harmónia u. környékén 
(Ligetek), ill. a kıolajvezeték 
sávjában tömeges a parlagfő 

2010. május 
4. 

Az önkormányzat (több hét 
elteltével) intézkedett a kaszálásról 

 
 
 
 
 
 
 
 
2010. szeptember 10. 
 
 
 
 

Tatár Sándor s.k. 
bizottsági elnök 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


