
Számvetés az elmúlt négy évrıl  
 
A Tavirózsa Egyesület önkormányzati képviselıjeként, illetve a Környezetvédelmi Bizottság 
elnökeként ezúton tájékoztatom a Tisztelt Olvasót a 2006-ban vállalt célkitőzéseim teljesítésérıl. 
Természetesen ezen célok többsége csak a különbözı szervezetek, bizottsági szakemberek és 
képviselık együttmőködésében valósulhatott meg. 
 

• Óvodák, iskolák zsúfoltságának megállítása  
- az intézménybıvítéseket támogattam, azonban szót emeltem a pénzherdáló presztizs 

beruházások ellen, 
- az új lakó- (és ipar-) területek kialakítása ügyében 2008-ban moratóriumot javasoltam, 

azonban ezt a képviselık többsége és a polgármester elutasította. 
• A város eladósodásának megállítása  
- a képviselı-testületi többség és a polgármester az adósságkezelésre vonatkozó javaslatomat 
nem támogatta. 
• Ipartelepek helyett idegenforgalmi fejlesztést  
- Veresegyház Turizmusfejlesztési Stratégiáját 2007-ben fogadta el a képviselı-testület, melyet 

én is támogattam. Ez új utat nyitott a város fejlıdésében. 
• Nyílt várospolitika, a döntéshozási folyamatok nyilvánossága 
- a 2006-ban indult Tavirózsa Rádió a képviselı-testületi ülések közvetítésével jelentıs lépést tett 
a célkitőzés megvalósítása érdekében.  
• Folyamatos kapcsolattartás a lakossággal, helyi civil szervezetekkel 
- bizottsági elnökként 15 lakossági bejelentés kapcsán intézkedtem. Ezek közül az egyik 
legfontosabb a város tulajdonába került szürkemarha gulya rossz állapotával (alultápláltságával) 
volt kapcsolatos. 2010 tavaszára az ügy rendezıdött. 
• A zöldterületek beépítésének megállítása  
- a beépítéseket továbbra is támogatta a képviselı-testületi többség és a polgármester, azonban 
sikerült elérni, hogy az iparterületek és a lakóterületek között (Csonkás, Revetek, Laposok) 
véderdıket jelöljenek ki. 
• A tavakat szennyezı szennyvíztisztító rekonstrukciója 
- a rekonstrukció folyamatban van. 
• A vízminıség javítása és a turizmus fellendítése érdekében a tavak rehabilitációja 
- a Malom-tó rehabilitációja folyamatban van. A Környezetvédelmi Bizottság által kezelt 
Környezetvédelmi Alap támogatásával amur és busa lehalászás volt a Pamut- és Ivacsi-tavakon. 
• Korszerő csapadékvíz-elvezetés kiépítése 
- ennek a feladatnak a fontosságát sokszor hangsúlyoztam (még a rendkívüli esızéseket 
megelızı években), de az önkormányzat részérıl érdemi lépés kevés történt. 
• Szelektív hulladékgyőjtés elindítása 
- a zsákos szelektív hulladékgyőjtés 2007 óta mőködik Veresegyházon. 
• Veresegyház Környezetvédelmi Alapjának mőködtetése 
- 2007 és 2010 között 16 intézmény (óvoda, iskola, Gamesz, Váczi Mihály Mővelıdési Ház), 

civil szervezet, alapítvány, illetve magánszemély 26 programját támogatta a Környezetvédelmi 
Bizottság. Az alábbi fontosabb helyi programok valósultak meg az Alap támogatásával: 

o óvodai és utcai növénytelepítések,  
o kiadványok készítése a természetrıl óvodások és iskolások részére,  
o iskolai és lakossági rendezvények a Föld Napján,  
o tanösvény kialakítása a Medve Otthonnál (folyamatban) stb. 

• Termálvízfőtés felhasználói körének szélesítése 
- a termálvízfőtésbe további intézményeket kapcsoltak be, illetve fognak bekapcsolni. 
Szorgalmaztam a lakosság felé a kiterjesztést, de ez a polgármester javaslata alapján egyelıre 
csak igen kis részben fog megtörténni. 
• Helyi természetvédelmi területek kijelölése  
- 2009-ben javaslatomra, illetve bizottsági elıterjesztésre „megszületett” Veresegyház elsı helyi 
természetvédelmi területe (Orchideás-rét, a Pamut-tó mellett). 
• Környezetvédelmi Rendelet elkészítése  
- a rendelet hatályba lépett. 
• Veresegyház Településrendezési Tervének környezetvédelmi szempontú felülvizsgálata  
- a feladatot a Környezetvédelmi Bizottság elvégezte. Ennek köszönhetı, hogy a 

dokumentumban a távlati népességszámot 25.000 fırıl 20.000 fıre változtatták (bár én max. 
18.000 fıt tartok még elfogadhatónak). További lépések azonban nem történtek, mivel 



Nemecz Lajos alpolgármester csak egy esetben hívta össze a Településrendezési Terv 
felülvizsgálatára létrehozott ad hoc bizottságot. 

• Helyi természeti értékek védelmérıl szóló rendelet elkészítése  
- a rendelet hatályba lépett. 

 
 
Néhány fontosabb további eredmény a Környezetvédelmi Bizottság munkái közül: 
  

• Virágos Veresegyház Mozgalom elindítása. 2009-2010 folyamán összesen 20 pályázó nyerte 
el a „Virágos Porta” címet. 

• Veresegyház Fenntartható Fejlıdése Programjának megvitatása  
- a Program életbelépett. 
• Veresegyház új Környezetvédelmi Programjának megvitatása 
- a Program életbelépett. 
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