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PESTTERV Kft.

Veresegyház Város önkormányzala Képvis6|ő Testü|étének
..... ' ' ' . ' ..... ' ' .. /2003' 0únius í7) határozata

VeÍesogyház Város telepü|ésrendezési tervét megaIapozó
teIepü|ésfejlesztési koBcePciójáró|

Vereségyház Város tnkormányzatának Képvise|ő Testu|ete a te|epÜ|és fei|ódési és feilesztési
irányaínak meghatátozására, a Várcs telépülésrendezési tervének megalapozá;ára a
Városfej|esztés és Városrendezés cé]kitűzéseit az aIábbiekban róozíii'

veresegyház táv|atban is maÍadjon hosszútjvon is ronnta*natofembéri |éptékÚ telepü|ég.

Legyen tehát o|yan to]epÜ|és, ame|y táji ' természeti , te|epij'ési- és társada|mi környezeléVe|
harminiában fejlödik' , Fme|ynek mai fejiesáése nem veszó|yezteti sem a Város sém térséqé
hosszÚ távú érdékéÍtí aho| a terÜ|etek urbanizá|ása és a he|yi gázdasag ÍeJ|esztése mi;tt
esetenként bekövetkező többIetterhelés és a környezeÍ átfogó fejlesztése .orán beköVeikező
bio ógiai áktivitás és terhe|hetőség növekedése osszhangba kérüÍ. E stratégiai cél érdekében
kieme|t várcsfej|esztési 

'/ 
(és Városrendezési) cé| a méE|éVő, éÉéket képvisélö kedvezó

környezetá||apot megóvása, tudatos javítasa' Ennel(elemei:

. A véden és véde|emre érdemes táii-' természeti e|emek megóvásá A vépendd e'emek
(é|őhe|yek) hosszÚ távú lennmáredásához s7Ükséges feltéte|ek biztosilásaí a V'áe|ü|eIek
novelése'l.á pálákpadok és tópartok szükség széÍinti Íevitallzác|óia / D

. A nem Védetl teÍü|etek oko|ógiai aktivitásának hövelése, fásítás' erdő. erdősáV. esetenként
szÜkség szerint - VéderdősáV létesitésé és fenntariása, mindezékke| egyÚtt a mikroklimej\edVező irányba Va ó befo|yáso|ása'

. Térségi szintű átgondolt - a Vizek téÍségben tartágára alápozó - vízgezdá]kodás'l. á ke|etkezö
e|szennyezödő Íe'szín| ViZek gyÚjtése és (isztítása./

. Tiszta' természetes vizek megőrzéso

. A patak forrásvidékének mégórzésé, hogy e pátqkok é|óVizek' kornyezetük Váttozatos biolóp'
oartjaix ke||erFes tadó7kodásl he|yek |ehessener. , |' 1@

. zo|dó\ezá' zT|dhá|ózatok rendszerének kra|akítása á meg]évő és tervezett erdők, rétek
egységes Íendsze|be szervezéséve|, a zö|dfo|yosók pihenés-' rekreáció számára
használhatóvá téte|éVe|, átjáÍhatósága biáosItáséva|'

. A köÍnyezet esztáikai értékének nöVelése'

. o|yan magasfokú technológiák a|kalmazása a gazdaságféj|észtés 6oÉn' ame|y
megakadá|yozza, hogy a kórnyezetet potenciá|isan szennyező anyagok tény|egesen
szennyezést okozzanak. Mindén tevékenység olyan módon Ío|ytatható, hogy annak
kÓVetkeztében a Város környezetminősége ne Íomgljon

. A környezet |éVégójének tisztaságának megóvása l

. lpari polok gyüjlése Ülepltése, a difíúz szennyezés csökken{ése'

'| T@záfr : 2-00'220 Fll€: veEsegyház.jóVáhágyon+oncepció
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PESTTERV Kít.

. A|ternatív energiaÍorrások fé|haszná|ásának támogatása, a napenergiá hasznosításáVa|
fog|alkozó project indítása.

o1Ve.esegyház táv|atban |Egyen o|yan te|epÜ|és, amé|y hosszú távon mintegy i8 ezé'.'émb€r )o(.
századi követo|ményeknek megíeIe|6 |akó és é|otkörü|ményeinek és é|etminóségének Iehetőséqét

biztosftla-

Vefesegyház tehát |egyen o|yán té|epÍ]Iés, aholjó ólni és o|yan' ame|y egyaÉnt biztositjá:
./

az e9észséges életkórt1|mények;
á lakásI
a megé|hetés (a munka |ehetősége' illgwe e|érhetősége);
a Városi színvona]ú integrált e||átás;
a koíszerÜ gazdaság kóVete|ményeinek megfele|ő .a munkaeró-piaci :gényekhez il|eszkedő.

kéozés és továbbkéozés: '
aZ egészség megőrzés és helyreá||Ítás;
a kU|túrá|ódás:
a szabadjdő e|1ö|té5; és
a2 egészséges éIetmód fe|iételeit és |ehetőségét minden po|gárá számára,

Tekintettel a Város tervezett gyógy-idegénfoÍgalmi' rekreációs funkcióinak erósítésére az
e|]átásban és a szo|gáItatásban a terv@zett |akónépességné| mintegy 3.5 ezeI főVel nagyobb
rétegge| |ehet számo|ni {

A |ákóte.ü|et-fej|eszést a lakásép|tést a Város táVlati népességszámáVaI szoros összeÍÜggésben
kel] tervezni, diííerenciált igények kie|égitésére' Figye|embe kel| Venni, hogy a városnak nem@
érdeke a lakótert]letek nöVe|ésének gyorsitása'lA Iakóterü|eti kÍná|at az eddiginél is eróteljesebben -
differenciá|ódjon a tény|éges kerés|ethez és a Városfej|esáés irányához alkalmazkodva A
|akótömbökön be|Ü| törekedni ke|| az egymáshoz közéJá||ó igények kie|égitésére'

A fiai -jellemzöen egyedÍ telkes, családi házas - beépítési rnód, Va|amint a Városközpont terÜ|etén
építhelö váÍosi társasházi lakások''me||etl a váÍosközpontban a je|en|egi aÉnyokná| nagyobb
mértékben kelI he|yet biáosÍtani kisvárosias, zártsorú beépítések számára 2

..' Az új IakótérÚ|eteken biztosÍtani ke|t a funkcióhoz szÜkséges közterü|eteketlés zöldfe|u|eteket. LD

L
veíésegyház |egyen gazda9' e'ós és fei|ód6kéPes he|yi gazdeságge| rendelk.zó le|épÜ|és'

E prioritás megfoga|mazására az e|özó pontban rijgzitett stratégiai cé|ban meEfogalmazott
sokirányú és magas színvona|ú szo|gá|tatás biztosítása' az ahhoz Va|ó hozzáíéés
esélyegyenlőségének biztosÍtásá érdekében Van szükség' A Íej|ódóképesség és erós he|yi
gazdaság stratégia] cé|ját azonban Úgy kel| e|émi' hogy az a mikrotérségi együttműködésse|' l
i||etve á kö|csönös e|őnyök ÍigyelembevéteíéVel Va|ósu|jon meg. Ennék érdékében -a
te|ept]lésrendezési tervezés során. sZükséges:

. a te|opÜlésszerkezet és terü|ethasználat újragondo|ása, új ipari, munkahelyi teruletek kije|ö|ése l o
|észben - a koÉbban kizir{an lakásépÍtési cél|a tervezett teÍü|etek rovására;

'r.t

torÚ|eteken. Ennek ker.etében fe|

TóBszám: 2-00.220; pj|é| Vol6ségyház.jóváhágyo1t.ko.cep
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PESTTERV Kft.

Akik kijönnek Veresegyházra |ekni, annak tÖbbsége Visszájár do|gozni Budapestre. Ennek a napi
he|yválíoztatásnak biáosítani ké|| e gyors és ku|túrá|t feltélé|éit. o|yan kapcsoletokra ke|| törekedni
Veresegyháznak a főVárossa| és a kőrnyező városokká|. hogy po|gár6i számára a munka|ehetőség
és a megélhetés biztosltott Iegyen-

Ennek e|ősegítése érdekében a Városnak - a vállalkozások Ietelep|tésének támogatásánáI -
törekedni ke|| arra, hogy a Veresegyházra toIepÚlő Vá||alkozások potenciá|isgn minél nagyobb
számú munkavá|laló számára nyúithassan?k heIyben fogIaIkozási Iehetőséget.i',''

tv.

- 
Veresegyház |egyen a Vác . Gődó||ő közötti té.ség k.stérségi kiizpontja'

Térszerkezeti adottságaira' te|epÜ|éskózi kapcso|ataira' már megerősödótt központi szerepköreire'
(effe alka|massá tevő terü|eti-, emberi-, és múszaki erőfonásaira éPítve e Veresegyházi

{-] r' Funkcioná|is MikÍoÍég|óhol tartozik: Veresegyház, csomád' Frdőke(es' Ge|gamácsa' Kisnémedi' '!- ' orbottyán' Püspökszi|ágylVácegres' VáchaÉyán' VáckisÚjfa|u; Václától

- Ez a szerep nem el|entétes Gödt||ő Város regioná|is szerepének erósödéséVe|, de kiegészíti azt.
Gödöllö úi szerepkőre VeÍesegyháznak is új táségi szerepet je|öl ki. Míg Gödó||ő regíoná|is' sőt
országos jeÍentőségű szerepet Vá||at az agrár.fe|sóoktatásban, kutatásbáh és fej|esáésben,
Valemint a regionális szolgá|tatásÓkban' Veresegyház saját térségének mikrÓregionális kózpontja
kiVán lenni á he|ybé|i és a közvetlen kömyéken élő emberek szo|gá|atában'

Veresegyház kdzpontí szerepe a mikrotérségben fékvésébö] és adottságaibó| kÓvetkező' de ez
együttmükTdésben résá vevö te|epÍ]|ések részé|ó| a köIcsónósén e|fogadott feladátmégosztáson
kéll' hogy a|apu|jon.

A Verésegyház' mint kózpont Íej|esztése azt szo|gál]a, hogy Város és környéke Valamennyi
po|gára számára e|érhető iáVTiságon be|üI á||janak fendelkezésÍe m]ndezok á szolgáltatások.
áme|yek a XX|' században az egészséges ember bio|ógiái.és tarsada|mi é|etéhez szÜkségesek' A
központi sz@rep ellátása erős helyi gazdaságot fe|téte|ez' 

'A 

gazdasági a|apok megteremtését az
onkormányzat megkezdte és fo|}.tatja'

Ez a téIséoi szeleD az a|ábbi e|emekböl éDÍtkezik;

.'. a) veresegyház kórzeti ígazgatási kózpont, ehelynek elemei:

. Körzeti i8ázgátás, rendvéde|mi szerep' bíróság.

. Térségi közigazgatásj fe|adatokl e|sősorben építéshatóság, gyárnügy. közlekedés-rendészét'
okmányiroda'

. E vonaikozásban kiemelkedó féládat; helyet adni a he|yi és térségi szervezódéseknek ]l1 @

b) vercsegyház kerc skéde|m i központ.

A kereskedelémben átrendéződtek a víszonyok. Godö|lő kofábbi szerepét é Vonátkozásben a
térségben éiők számára Budapest veszi át, .l|etve fokozatosan bőVÚ| á helyi kereskede|em
jeIentősége' Veresegyház mára -elsősorban meEköze|ithetösége, kózelsége' hagyományai miatt-
a térség je|entős' méghatározó piaca

. A kereskede|mi funkció fenntartása' müködési fe|téte|einek javitása' a formá|ódó
Városközpont jeIentős elemeként való beil|esáése

. A ker€skédé|mi központÍej|esztés fi|ozóÍiája, hogy az üzlét társadalmi Íórum. Ennek meg kell
órizni a sz€mé|yességét' A .Tőút nyitott ajtói.'' fé|ig közösségi terek' ahová bá.miko|
bemeheték'lEz a te|epÚ|és fontos Vonzereje.

Tózsszám: 2.00 220i F||éj V€rc6egyhál.ióváhá!}bti-kon@pdT
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PESTTERV Kft,

. Ennek megfe|elően e kereskede|mi központi íunkció erósítése soÍán nem mu|ti áruh{ Vagy
áruházak te|epítése a cél, haneín közepes Vagy kisobb üz|etekke| biáosítani az eÍlátást, és a
megfeIe|ó Válasáékot

c) veresegyház gazdasági és gazdaságsze|vezó központ.

Vercsegyház a mikrotérség gazdaságának geriesztöje' a mikrotérségen beÍÜli gazdasági
egyÜttmŰködés gorjésztóje, szervezöje, támogatója. Ennek keretében:

. Égyüttmúkódés a fog|alkoztatásben, bedolgozói rendszerek.

. A helyi Eazdaság erősÍlése. |parí park |étrehozásai e|sósorban o|yán beruházások E)
támogetására, ame|yek magas t'echnikai.technolóoiai szinvonalát képvise|nek' intenzjv K+F "
tevékenységet folytatnak, bei|Ienek a kórnyezetbebs nem károsítiák aa' l

r Ú1 munkahe|yek teíemtése, Iétrehozásának iámogatása. á kiingá:ás kényszeÉnek
csókkentése.l,-

. Felkészíteni, segÍteni a térség kisvá|la|kozóit.

. A gezdaságfejlesztést szo|gá|ó banki' pénzügyi és információs szolgáltatások biztosítása.

d) vercsegyház a kémyék okiatási kozpontja. 
ff L-v ' i.,qr..'

. cél: a Vá|asáás |ehetősq]ek növe|ése, a képzés minőségének javitása' 9. Uj á||ami-, Önkormányzati' és egyhlizi oktatási |étésÍtmények- |étrehozása, |étrejöttúk
támogeiása, oktatási cenlrÚm' és további kózépisko|a.,\

. Fóiskolai minőségű speciális képzési formák medve|ósÍtása (e|sősorban mílszaki-,
informalikai- menedzser, gazdaságszervoző ezakemberék képzésére) l'

. Nyád egyetemek, ku|turá|is -e|sósorban ének zenei. nyáÍi táborok, továbbképzó ku|zusok-

. Nye]vi képzés ez itt mÚködö gazdasági egységek igényeihoz kapcsolódva, a mikrotérségben
tanu|ók muhkaeröpiaci holyzetének jaVíiására'

e) Vetesegyhéz egészségijgyi központ, az egészséges étetmód centÍuma-

cé|; a térségben é|ők egészségi á||aPotának javítása, je|en|eg mintegy 30 ezer f.i s2ámára.

É|etminóséget méga|apozó térségi program megva|ósítása (a gazdasági bázís megteremtese, a
mggé|hetés fe|tételeinek biztosítása, az egészség megózése, oKatás, ku|túra. a szabadidő
e]töltés sokiÉnyú |eheiőségeinek biáosílása.) Ennek Íé52eként:

. |nnen szBrvezni és megva|ósítani az egészség megűrzés, a betegség mogelózés
Programjait a gyereke|dóI a ie|nótt és időskorig'

.?,NépegészségÚgyi Kutátó |ntézet az egészségés é|et tlársada|mi és emberi fe'téte]einek'+ 
,. kutatásála' a Íéá|Ío|ya.natok ro|yamatos figye|emme| kisérésére'ú9

!,'-;Jit A7 egészséges é|etmód feltéte|elnek m|nd te|jesebb körű t]i7tositása, l|letve á2
életmódÍomálás' az egészséges életmód terjedését segítő intézmények és mozgá|mak
tárnogatása. ezek mUnkájának támogatása'

. GyósyÍtás' nappali kórház' rehabilitáció.

f) Vereseqyház gyógy-idegenforya|omi kö4Jont.

. A helyi gazdaság erösodó szegmenseként Íejl6dö gyógyidegenforga|om befogadásá'
szervezése' tejlesáése, A kömyezó és távo|abb; te|epÜ|ésekltermáIturizmus kÍnálatának
koordinálása.

. Ennek egyaránt része a veresegyházitermálstrand fejleszése, va|amini a térséoben más
hason|ó jrányú fej|esztések támogatása (akár 4-5 has1ntó szolgáltató létesÍtménilegymást
erósÍIó hatásÚ lehet térségi szinten).

. Szá||odaÍejlesztés' a sza|Iáshe|yek bővítése, gyógyászati szolgá|tatások bőVltése, Va|amint a
vendég|átás megtéremtése'

Tölérámi 2.00-220| Filq wl69éqyház.jóváhalD9í*on€pcló
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PESTTERV Kft,

. A vo|gyón keresáÚ| ki kel| alakítani a palak menti séta' kéI
/ tago|n|'haszná|hatóvátenni7ö|dlo|yosókka|'etd(jsávokka|'

térségben ahol az urbaniá|ódás' a Váíos terjeszkedése
teremteni a fe|tételeit.

. Egészség és re|axációs tuÍizmus, mint a térség kialakÍtandó

. ossze ke|l kapcsolni a gyóglurizmus fejlésáését a
összefogássaI' és összehango|ássa| Vá|tozatos és igényes
ide érkezó Vendégek számára.

újszeni lLrrisztikai kinatatJ 
. 

-.. '." -, '
ku|turá|is tUrizmussa|, térségi
programokat kell biztosÍténj az

Fenti központi szerepköríjk megÍe|elö 
'el|átása 'a 

városközpont kiteÍ]edésének ÚjÍagondolásátjgény|)E készÚ|ó ieÍepüIésszerkezeti teÍVben' A V4osközpont tervezes téretéoen meg titt otoania
városi íunkciók és a piác fiegíe|e!ő e|he|yezését.y

Veroségyház |egyen korszero r:s rejlsztnetó szerkezotii, tago|t Íe|epü|és.

Eá a kiálaku|t térszerkezeti adottságok keíete.i közöt1 ke|l megva|ósítani' aho| az egyes
épitmények és létesítmények azon 

-tÚl' hogy be|lleszkednek á taji:, és épitott környezetbé, a
-' haszná|ati énékükón tú| épitészeti értékel is képviséhek' hozz á|u|nak a tetepÚ|ési kömyezetpozitíV i.ányÚ formálásához' A Város élhetóseg9t. |akhatóságá{ és a kozponii szerepkó.rtket

egyaránt szolgá|ó szeÍkezetféj|esáési, kozlekedésfejiesztési fe|adatok;
. Városi és térségi érdek a Vác (Gtd) - GÖdö||ö k.'zötti agg|omerációs ].e|entőségÚ regioná|is Ú1mie|óbbi megvalósitása')@
. A város teíüÉti kiterjedésé;ek nöVekedése,ifunkciónak bőVu|ése és differenciálódása indoko|tlá

teszi e belső közlekedési siÍUktúra Új.egondolá6át. Ennek részeként a tetepüIésszerkezeti terv
készítése 5orán;
- a te|opÚ|ésközponi eÍkerülése lehetőségének biztositásal nem a kistérségi kereskede|mi-'

szo|gáltató szerephez tartozó forge|om táVo|tadásá, á terütet átmenÍj tehergépjármú
forga|omtó| Va]ó tehermentesítése; l

- a he|yi tömegköz|ekedés |ehetöségét megteremtö eyijjtőúthá|ózat kijé|ö|ése ésmegvalósítása' amely az egyes Városrészek egymas e|érését sz'o|gálja.

Veresegyház további fej|esztéséné|, réndezéséné| figye|embe veendő tényező hogy a Városi |éloemcsek egys7erűen nagyobb terel vesz igénybé. de a formálódó üJ ÍUnkciók (kórház. szá||odák;
é|etmodpark' kozep' majd fe|sötokÚ.oktatás) miatt egy más te|épti|és; minőség formá|ójjk JÁ lur.;"},a lakóne|y iránti kereslel d|treÍenciálódásáia| a tetÚ|etÍe|haszná|ás é5 @ ueépites inrenzrtaslniiv..

, 
.é19t.". tovább íog 

' 
novekedni, de ozzel párhuzamosan naEymértékben felérlékelődnék majd

lJ t 39v.1..111 1..1-" szabad .be nem épÚlt. te.mészeti terÜ|etek, amelyek a Város|akók komyezetét' megna:érozzag másJeszt azok 
-a. 

közterék és hé|yek' ame|yek a kózTsségteremtődés, ; helyitársadaIom integÉciójánák |ehetséges helyszínei |ehetnek A váÍosfej|esztés abbg a stádiUmbajutott' hogy az eddigi ku|turá|is, közösségi rendezvények teremtettá hagyományt folytatva éskileIjesítvé miné| szélesebb rétegek szárnára 
'ke|l, hogy nyújtani tuajón a frimei igonyekkielégítésén túlmutató -az itt |akók é|etmódját es étetmiÁóseget 

.egyaráÁt 
befoliásó|i-

Iehelóségeket és szolgá jtatásokat.

u.
A telepü|ésfejlesáési koncepcióban szerep]ö elhatáÍozásoknak megÍe|e|ően ke|l kido|gozni a
te|epÜlés te|epÚ|ésrendezési teNeit (a te|epü|ésszerkezeti tervet, a szatáryozási terveket) és he|yi
épitési szabá|yzátát. A településÍej|esztési koncepoió megvalósításakor fe|merÜtő |énveqes úi
köÍü|mények koncepcióbe Való visszavezetésé.ól rendszeÍesen qondoskodni 'kef| | Á
te|epÚ|ésfejIesztési koncepció módositása e határozat módosításáva| |ehetséges. ll

Tc{:sszám: 2 0G22a; Fi|el vér€seg}náz.jóvéhawltt.koncepcJó
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