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ÉRTÉKEK
Ø 1967: Művelődési Ház megnyitása
Ø 1960-as évektől: tóparti 

parcellázások
Ø 1970: nagyközségi cím
Ø 1971: iskola átadása
Ø 1975: orvosi rendelő
Ø 1985: gázszolgáltatás
Ø 1987: az első termálkút
Ø 1989: Pharmavit Rt.
Ø 1992: kiépül a korszerű 

telefonhálózat
Ø 1996: kiépül a Csonkás, a Széchenyi 

domb, szennyvíztisztító átadása
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Ø 1997: termálvizes fűtés
Ø 1998: Medve Otthon
Ø 1999: Misszió Egészségügyi 

Központ, városi rang
Ø 2001: GE Power
Ø 2003: Mézesvölgyi Iskola
Ø 2005: Tanösvény átadása
Ø 2006: Innovációs Központ
Ø 2008-2011: Meseliget Bölcsőde
Ø 2009: Csonkási Óvoda
Ø 2010: Befejeződik a Malom-tó 

rehabilitációja, Praxis Ház
Ø 2011: Új Városháza
Ø 2012: új szennyvíztisztító átadása
Ø 2015: Fabriczius József Általános 

Iskola emelet ráépítése

 

BEVEZETÉS
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PROBLÉMÁK - Veszélyben Veresegyház fenntarthatósága

parcellá-
zások

Hitel felvétel: 
infrastruktúra 

építés
(utak, óvodák, 

iskolák, 
szennyvíztisztító)

Levegő- és 
zajszennyezés
(autóforgalom)

adósságspirál

népesség-
növekedés

forráshiány
és adósság 
törlesztés

zöldterület
csökkenés:
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Az adósság mértéke
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CÉLKITŰZÉSEK ÉS JAVASLATOK

Általános cél: a fenntartható fejlődés megteremtése

Fő célkitűzés: egy olyan, széleskörű társadalmi konszenzuson alapuló, fenntartható 
városfejlesztési stratégia kidolgozása, mely hosszú távon élhetővé teszi a várost

Bruntland-jelentés (ENSZ, „Közös jövőnk”, 1987):

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, 
hogy veszélyeztetné az eljövendő generációk lehetőségét arra, hogy ők is 
kielégíthessék a szükségleteiket”.
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Javaslatok:

0. Településrendezési Terv felülvizsgálata

1. Lakóövezet STOP 

2. Elkerülő- és egyéb tehermentesítő utak építése 

3. Gazdasági területek méretének és helyének meghatározása 

4. Egyéb infrastrukturális fejlesztések 

4.1. Szennyvíztisztító bővítése és a csatornahálózat rekonstrukciója

4.2. Közintézmények kapacitásának fejlesztése 

4.3. Közparkok létrehozása

4.4. Fenntartható turizmusfejlesztés

4.5. Megújuló energiaforrások használatának bővítése
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0. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

A Tavirózsa Egyesület 2018. októberi szakvéleménye:

► Összesen 116 észrevételünk volt, de érdemi válaszok nincsenek

► Az új Településrendezési Terv nincs összhangban Veresegyház Integrált 
Városfejlesztési Stratégiájával és Veresegyház Fenntarthatósági Programjával

► A jelenlegi infrastrukturális kapacitás nem teszi lehetővé, hogy a város tovább 
növelje lakosságszámát

► Településfejlesztési Koncepció (2003!) felülvizsgálatra szorul

„Veresegyház távlatban legyen olyan település, amely hosszú távon mintegy 
18 ezer ember XXI. századi követelményeknek megfelelő lakó- és 
életkörülményeinek és életminőségének lehetőségét biztosítja.”…
„Figyelembe kell venni, hogy a városnak nem érdeke a lakóterületek 
növelésének gyorsítása.”
„Akik kijönnek Veresegyházra lakni, annak többsége visszajár dolgozni 
Budapestre. Ennek a napi helyváltoztatásnak biztosítani kell a gyors és kulturált 
feltételeit.” 
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Településrendezési Terv:

Ø  nincs meg a szükséges infrastrukturális háttér
Ø  több milliárd Ft fejlesztési igény

1. Lakóövezet STOP 

+ 3-4 000 
fő956 

beépítetlen 
telek 

+ 179 új 
lakás + 1 700

személy-
gépkocsi

összesen

24 000 fő

összesen

10 000 
szgk

 

elfogadás esetén: eladósodás 
+ újabb területek beépítése

Problémák:

Ø sor- és társasházak
Ø magas beépítési arányok



2. Elkerülő- és egyéb tehermentesítő utak építése 
 

2.1. Nyugati elkerülő út
Ø 2017. május 22.: lakossági fórum a tervezett elkerülő útról
Ø 2017. június 23.: petíció 150 aláírással: 

Ø minden közérdekű adat (EVD) legyen elérhető 
Ø a tervezett nyomvonal nem elfogadható
Ø kérik rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását
Ø a GE Kisrét utcai telephelyétől, és az Álomhegyi-
tározótól nyugatra húzódó nyomvonalat jelöljék ki (ezt nem 
vizsgálta az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció)
Ø az elkerülő út mentén ne történjenek parcellázások.

99

2.2.  Északi  tehermentesítő 
utak

Ø A tervezett 2 út (Fő út – 
Gyermekliget között) az 
országosan védett Malomközi-
rétet 3 darabra vágja
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3. Gazdasági területek méretének és helyének meghatározása 

Miért van erre szükség?
Ø rendszeres lakossági panaszok
Ø az új gazdasági területek a lakóhe-
    lyektől távol legyenek

Megoldások:

Ø ipari fejlesztések helyett 
     turisztikai célú beruházások
Ø fejlesztések Előzetes Fenntarthatósági 
     Értékelése (társadalmi, gazdasági és 
     környezeti szempontok)
Ø Nyilvános Környezeti Információs 
     Rendszer (levegő- és vízminőség, 

hulladék termelés, környezetvédelmi 
jogszabályok, dokumentumok stb.)

REVETEK

KISRÉT U.

LAPOSOK
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4. Egyéb infrastrukturális fejlesztések 

Évekkel előre szükséges tervezni!
4.1. Szennyvíztisztító bővítése és a csatornahálózat rekonstrukciója
Ø 1996-2012: a térség legnagyobb vízszennyezője  sosem kapott 
     végleges üzemeltetési engedélyt,
Ø 2007-2012: kapacitásán (3000 m3/nap) túlterhelt (de: hatósági 
     asszisztencia),
Ø 2013: új szennyvíztisztító átadása (5000 m3/nap).

Határ-
érték 
SZVT 1.

Határ-
érték 
SZVT 2.

„Tisztí-
tott”

Tavak-
ban

(1987)

Tavak-
ban

(2008)

Határ-
érték 
tavakra

Foszfor
koncentráció
(mg/l)

1,0 1,8 6,5 0,8 2,7 0,2

4.2. Közintézmények kapacitásának 
fejlesztése 

Ø  bölcsődék, óvodák, iskolák stb.
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4.3. Közparkok létrehozása
Ø Kevés a közpark és nem megfelelő 
    színvonalú (pl. Malom-tó: kulturált 
    szemétgyűjtők, padok hiánya)

4.4. Fenntartható turizmusfejlesztés

Ø NEM tömeg-, hanem minőségi turizmus (tanösvény, 
     Medve Otthon Vácrátót: Botanikuskert, Gödöllői Kastély, 
     Őrbottyán: harangöntő műhely stb.)

4.5. Megújuló energiaforrások használatának bővítése

Ø a termálfűtés kiterjesztése a lakosság felé
Ø közintézmények áramtermelése napelemekkel 
    (EU-s források)

Laposok 2004

Pamut-tó 2015
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5. ÖSSZEFOGLALÁS

Veresegyház: 
Ø még mindig jelentős vonzerő
Ø DE: népességnövekedéssel járó problémák (infrastruktúra, eladósodás)
Ø növekedés ≠ fejlődés

A tét az, hogy Veresegyház hosszú távon is élhető település marad –e?
„Ami él az növekszik.”
„Egy várost bezárni, hogy ide már senki ne jöjjön, nem lehet”.

Bruntland-jelentés („Közös jövőnk”, 1987):
“Egy véges világban nem képzelhető el végtelen növekedés, és ezért a meglévő gazdasági 
modell működtethetősége fizikai és ökológiai határokba ütközik.”
______________________________________________________________
„Adott a lehetőség, hogy kitűnő természeti adottságokkal rendelkező városunk tanuljon a 
szomorú agglomerációs példákból, és egy rossz döntés miatt más településekkel 
ellentétben ne veszítse el arculatát, hangulatát, idegenforgalmi vonzerejét, ne váljon 
élhetetlen településsé. Éppen ellenkezőleg: Veresegyháznak példát kell mutatnia, meg 
kell teremteni annak feltételét, hogy harmonikus viszony alakulhasson ki ember és 
környezete között.” 

Ajánlás a képviselőknek: a Településrendezési Tervet jelen tartalommal 
NE szavazzák meg!

(Veresegyház Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága, 2004) 
Ø a még elfogadható népességszám: 14500 fő
Ø a további népességnövekedéssel eladósodás várható
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Köszönöm 

a figyelm
et!


