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Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm mindannyiukat Vecsés Város Képviselő-testülete 
nevében, alpolgármester asszony nevében, jegyző asszony nevében, magam nevében, és 
a hivatal valamennyi dolgozója nevében. Köszöntöm dr. Szarvas Tibor igazgató-főorvost, 
köszöntöm a szolgáltató cégek képviselőit Tuba Zoltánt a Vecsési Városgondnok 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, valamint Benedek Pétert a DPMV Zrt. részéről. 
Köszöntöm a Monori Rendőrkapitányság képviseletében jelenlévő Makra Géza és Sallai 
Norbert alezredes urakat. Tisztelettel köszöntöm dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő 
urat. A közmeghallgatás forgatókönyve a szokásos, eszerint bevezetőként tartanék egy 
összefoglaló tájékoztatót a 2022-es év eseményeiről, történéseiről, beruházásairól. A 
beszámoló után kerül sor a lakossági kérdésekre, felvetésekre. A 2022-es esztendőt abból 
a szempontból örömmel kezdtük, hogy kiszabadulhattunk végre a covid fogságából, 
találkozhattunk, rendezvényeket tarthattunk, bíztunk benne, hogy nem fog új járvány 
hullám kitörni. A covid miatti veszélyhelyzeti rendelkezéseket megszüntették, kezdtünk 
fellélegezni, amikor is a szomszédunkban kitört a háború, amelynek sajnálatos 
következményeit a mai napig magunkon viseljük. Ez sok feladatot adott mindenkinek és 
még többet fog, hiszen a háború nyomán a világhatalmak úgymond gazdasági 
konfliktusba kerültek, amelynek a kereszttüzében állunk mi. Önök, mint lakosok, 
családfenntartók, mindenki, aki egyáltalán megpróbál a mai világban megélni és 
természetesen a települések, a városok is elszenvedői mindazoknak a 
következményeknek, amikkel most együtt kell élnünk. Azt hittük, hogy 2020-2021 után 
rosszabb nem jöhet, de a történelem mindig megtagad bennünket, és igen, sajnos sikerül 
mindig rontani a helyzeten.  A 2022-es költségvetésünket nagyjából 10 milliárd forinttal 
kezdtük el az év elején. Beválni látszik az a hosszú évtizedes gyakorlat, ami szerint 
igyekszünk nagyon takarékosan, a beruházások szempontjából spórolósan kezdeni az 
éveket és az üzemeltetésre, a biztonságos városfenntartásra koncentrálunk. Ezért 
nagyságrendileg 300 millió forint volt, amit fejlesztésre szánhattunk. A vállalásainkat 
igyekeztünk teljesíteni. A zárszámadás majdnem még egyszer ekkora összeggel növelte a 
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fejlesztési keretünket. Igyekeztünk ezt úgy felhasználni, hogy minden területre jusson. A 
mai világban a legfontosabb dolog a takarékos gazdálkodás, és ahhoz, hogy a város 
üzemeljen, az intézmények működjenek, az sok száz millióba kerül. Nem könnyíti meg 
helyzetünket az általános gazdasági helyzet. A tavalyi évben és az idén csaknem 1 milliárd 
forint volt az ún. szolidaritási adó, amely azon településeket érinti, akiknek magas az 
egyfőre jutó iparűzési adó mértéke, adóerőképessége. Jövőre ez az adó 1,260 millió forint 
lesz. A város biztonságos működtetésénél mindig a nagy ellátó rendszerekre helyezzük a 
hangsúlyt, mint az oktatás-nevelés, egészségügy, szociális intézmények, kultúra és 
művelődés. Kiemelném, hogy az elmúlt években a négy óvodánkból kettőt teljesen 
újraépítettünk és azon vagyunk, hogy a másik kettőt is majd meg tudjuk újítani. Az 
egészségügy szintén fontos. Nagy öröm a lakosoknak egyrészt az, hogy ilyen színvonalon 
működik, másrészt bosszantó, hogy a szomszédos településekről is idejárnak, így nagy a 
sorban állás. Vecsés városa nagyon sok pénzt fordít arra, hogy ilyen jó színvonalon 
működtesse az egészségügyi intézményeit. Nemcsak a Szakorvosi Rendelőintézet állapota 
és színvonala jó, hanem az Alapellátási Központé is. Szociális intézményeinket is 
igyekszünk normális szinten tartani, alapminőségük és a bennük folyó munka mindenhol 
jó, az épületek állaga is megfelelő. A Központi Konyhára kitérve, nekünk mindig is fontos 
volt, hogy mit esznek a gyerekek. Nem könnyítik meg a helyzetünket a jogszabályok, 
ugyanis a fűszerezéssel, főleg a sóval finoman kell bánni, de az elmúlt időszakban komoly 
erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a gyerekek meg is egyék az ételt, amit 
elkészítenek. Sok munka van ebben és komoly támogatást kellett adjunk ehhez. Az 
energiakérdésről kell néhány szót mondanom. Az augusztustól exponenciálisan emelkedő 
energiaárak rendkívül megnövelték a fenntartási költségeinket. Jelenleg az úgynevezett 
végső menedékes státuszban vagyunk, amely átlagban a villanyáram esetében három és 
félszeres, a gázár esetében négyszeres emelkedést jelent. A január még mindig 
bizonytalan, mert a közbeszerzés fogja megmutatni, milyen energiaárral kell kalkuláljunk. 
Ez arra kényszerít bennünket, hogy igyekezzünk takarékoskodni ott, ahol lehet. 
Intézményvezetőkkel többször leültünk egyeztetni. 20%-os megtakarítást kértünk 
mindenkitől, heti szinten ellenőrizzük az órákat és összevetjük az előző év azonos 
időszakának fogyasztási adataival. Számos intézményben hőszabályozókat és LED izzókat 
szereltettünk fel. Ezek is pénzbe kerülnek, de hosszú távon meg fog térülni. Az elmúlt 
évtizedekben a nagy intézményeinkben kizárólag energiatakarékos beruházásokat 
hajtottunk végre, nem is tehettünk mást, mivel az Uniós pályázatoknál ez kiemelt 
szempont volt. Ebben az évben a Szakorvosi Rendelőintézetben fűtéskorszerűsítést 
hajtottunk végre, a lámpákat is kicseréltük. Sikerült támogatást szerezni a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában és tulajdonában működő iskola nyílászáró 
cseréjére. Ezek a beruházások a költségtakarékosabb fenntartás irányába vezetnek 
bennünket. Sokat kell tennünk még azért, hogy még további megtakarításokat érjünk el. 
A közvilágítás kérdését is napirendre tűztük, vizsgáljuk hogyan tudnánk úgy 
megtakarítani, hogy a közbiztonság szempontjait is figyelembe vesszük.  Ebben az évben 
folytattuk, bár kisebb ütemben az útépítéseket. Három utca épült meg. Nagyon sok 
járdaszakaszt építettünk meg és gyalogátkelőhelyet, pontosan azért, hogy 
biztonságosabbá tegyük a gyalogosok közlekedési lehetőségeit. Ebben az évben sikerült 
egy közterületi parkot is megújítanunk, a Hősök ligetét, mely nagyjából 30 millió forintba 
került. Sportberuházásokat is végrehajtottunk, jelentős részüket TAO-s pénzből, 
melyekhez 30%-os önrészt kellett biztosítanunk. Megépítettük a Sportcentrumot, 
fejlesztettük a Dózsa György úti pályát. A lakóparki játszótér labdázóját is felújítottuk.  
Mindenki olvashatott a két nagy beruházásról a Tanuszoda és a Kézilabda Munkacsarnok 
építéséről, melyek állami beruházások ugyan, de kell hozzá önkormányzati rész is, mint 
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például a telkek biztosítása, a közművek kiépítése, a parkoló kiépítése.  Bízunk benne, 
hogy márciusra birtokba vehetjük a két intézményt. A 0202-es út építése Vecsés város 
szempontjából fontos jelentőségű, összeköti az Almáskert utat és a körforgalmat, amely 
egyenesen felviszi a forgalmat az M0 autópályára. Ez önerős beruházás.  Megkezdtük a 
bölcsőde építését is, megyei forrásból kaptunk rá támogatást és önerőt is kellett rá 
biztosítani. Szeretnénk, ha jövő nyár elejére átadásra kerülne. Ami elmaradt, de 
folyamatban van. A Dózsa György úti kanyarodósávot ígértük erre az évre, de miután 
kitört a háború, a gazdasági helyzetre hivatkozva lehúztak minden egyes közúti 
beruházást. Most úgy tűnik, hogy mégiscsak szeretnék ebben az évben megrendelni. 
Megterveztük a Bálint Ágnes Óvoda régi szárnya helyett egy teljesen újat, sőt bővített 
szárnyat szeretnénk megépíteni. Erre lehetőséget ad az a 4,5 milliárd forintos pályázati 
keret, amelyet az elkövetkezendő ciklus EU-s forrásaiból szeretnénk megépíteni. 
Pályázatot adtunk be vízhálózatrekonstrukcióra 20 km vízvezeték cseréjére, valamint 
kiviteli tervet készíttettünk vas-mangántalanító építésére, amennyiben kapunk rá EU-s 
támogatást. Kerékpárhálózatfejlesztési tervet rendeltünk meg, enélkül ugyanis nem lehet 
kerékpárutakat EU-s forrásból megépíteni. Az energiaárak emelkedése kényszerpályára 
helyezi az önkormányzati tulajdonban található víziközmű cégeket, ugyanis csak a 
villamosenergia esetében az eddigi 500 millió helyett 4,2 milliárdos számla várható 21 
településen. Az önkormányzatok ezt kifizetni nem tudják, várhatóan a céget át kell adnunk 
a regionális víziközműnek, az államnak. Többszörös tárgyalássorozaton vagyunk túl, s 
várjuk az állam írásos állásfoglalását rezsikérdésekben. A MÁV Zrt-vel is többször 
tárgyaltunk. Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő úrral év elején voltunk bent az akkori 
vezérigazgatónál, Homolya Róbertnél. Problémáink a megbízhatatlan vonatközlekedés és 
a nagy sorompó működése. Megtudtuk, hogy a 100a vonal fejlesztésére fordították a MÁV 
Zrt. fejlesztésre fordítható pénzeinek 85%-90%-át, 2 év alatt 40 milliárd forintot és még 
nincs kész. A KISS és FLIRT motorvonatok további beszerzése bizonytalanná vált, mivel 
Belorusszia nem tudja garantálni a szállítást.  Felújították a vágányokat, a nagy sorompót. 
Elmondták, hogy a nagy sorompón nem fognak tudni változtatni, sajnos speciális állomási 
sorompó, kicserélték a szoftvert, nem lett jobb. Ez csak valamilyen külön szintű 
csomópontos megoldással fejleszthető. A MÁV Zrt. új elnök-vezérigazgatójával, Pafféri 
Zoltánnal is megismerkedhettünk, amikor is Vecsésen állt először munkába az új 
vasútépítő nagygép, amely egyedülálló Magyarországon. Tárgyaltunk a Pest Megyei 

Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatal vezetőivel is, megnyílt a Gépjármű Ügyintézési Pont és 

elértük, hogy szerdánként a lakossági ügyintézés is folytatódik. Köszönjük dr. Szűcs Lajos 

országgyűlési képviselő úr közbenjárását ez ügyben. Szintén országgyűlési képviselő 
úrral voltunk bent a Miniszterelnökségen Fónagy János gazdaságfejlesztési államtitkár 
úrnál posta ügyben. Két hete kaptuk az értesítést, hogy országszerte 360 postát bezárnak. 
Bennünket a kisposta érintett, nagyon rosszul, még akkor is, ha a jövő az elektronikus 
ügyintézésé. Az idős korosztály érzelmi okokból ragaszkodik a hagyományos 
ügyintézéshez. Megtudtuk, hogy minden költség felét ki kellene fizetnünk ahhoz, ha újra 
ki akarjuk nyitni a kispostát. Szerintük az ellátás színvonala nem fog romlani, mert a 
nagyposta nyitva marad. Értjük, hogy sokba kerül, de úgy gondoljuk, hogy más megoldást 
is lehetne erre találni, lehet, hogy postaautó is elég lenne, de a személyes ügyintézést 
mindenképpen fenn kellene tartani. Várjuk, hogy a posta vezérigazgatósága időpontot 
adjon és bemenjünk egyeztetni. A BA Zrt. megindította zajszigetelési programját. Első 
körben a legérintettebb területeken kezdik, a Vigyázó Ferenc utcától lefelé a Mátyás utca 
irányába, a temető felé. Tájékoztatták a lakosságot a programról, aki tudja érdemes ezt a 
lehetőséget kihasználni. A MOL ügyről sokat lehetett hallani az utóbbi napokban. Egy 
héttel korábban tájékoztattak bennünket arról, hogy eredményes volt a fúrás és milyen 
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gazdag a lelőhely, ami jó hír. Részleteket is közölt a sajtó, hogy mennyi hordó naponta a 
kitermelés és hogy igazából több kutat is szeretnének majd fúrni. Sajnos a MOL-lal nem 
sikerült egyeztetnem a részleteket. Kértem, hogy tájékoztassanak arról, hogy ez mit jelent 
a város bevételeit tekintve, a lakosság életét tekintve. Nagyjából 15-20 millió forintos 
iparűzési adóbevételt jelent majd. Ha több ilyen kutat fúrnak külterületen, inkább 
keletebbre, akkor abból szintén lesz bevételünk. A lakosság életét ez a kút önmagában 
nem nagyon befolyásolja. Azt sem vettük észre, hogy fúrnak. Hátulról a Kakucsi úton 
közlekednek. Nem érint semmiféle környezetvédelmi területet sem. Közösségi ügyekről 
szeretnék még néhány mondatot szólni. Megvásároltuk Andrássy Aladár pecsétnyomóját, 
melyet ki is állítottunk. Bálint Ágnes születésének 100. évfordulója volt. A család az 
Emlékházban meglehetősen nagy volumenű ünnepséget szervezett ez alkalomból.  Két év 
kihagyás után meg tudtuk szervezni a XX. Káposztafesztivált. A fesztivál keretében 
ünnepeltük a 25 éves Gyergyószárhegyi kapcsolatunkat. Ez alkalomból Gál István, Pista 
bácsi könyvet írt a témában. Pista bácsiról még szeretném elmondani, hogy március 3-án 
Áder János köztársasági elnök Magyar Érdemkereszt kitüntetésben részesítette. 
Gratulálunk hozzá! A Falusi Iskola 225. éves fennállásának alkalmából került sor a „A Falu 
225 éves iskolája” című könyv kiadására, melynek szerzője Hanti Mirtill tanárnő. A Vecsés 
Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és Vecsés Város Önkormányzata 
támogatásával jelent meg a „Sváb énekek és mondókák Vecsésről” című gyűjtemény.  
Szerzői Frühwirth Mihály, Fazekasné Gombár Mónika és Osikoviczné Csendesi Mária, 
kiadója a Kulturverein-Vecsés Egyesület. A jövőt tekintve szeretnénk fejleszteni, minél 
jobb minőségű életet biztosítani az itt élőknek. Szeretnénk kerékpárutakat építeni végre, 
szeretnénk, hogyha az ellátás biztonsága megmaradna az egészségügyben, a szociális 
intézményekben és szeretnénk, hogy ha ezt a nagy autóforgalmat is tudnánk kezelni. Nem 
könnyű a helyzetünk itt az agglomerációban. Összességében voltak eredményeink az 
évben, szeretnénk ennél még többet, de ahhoz képest, hogy milyen év a 2022., négy nagy 
beruházás is zajlik a városban és sikerült több kisebb-nagyobb beruházást is véghez vinni. 
Magam részéről ennyit szerettem volna elmondani. Kérem képviselő-társaimat és 
országgyűlési képviselő urat, ha szeretnének hozzászólni, tegyék meg. 
 
Nincs hozzászólás. 
 
Szlahó Csaba polgármester: kérem, akinek kérdése van, fáradjon a mikrofonhoz, a 
nevükkel, címükkel kezdjék kérdéseiket, hogy a jegyzőkönyvezést, valamint az esetleges 
későbbi, írásbeli válaszadást megkönnyítsük. 
 
K. Fné, Zrínyi utca.: sok mindent érintett polgármester úr. A MÁV ügyében, amelyben a 
fiam is nagyon sok levelezést folytatott, elmondható, hogy lényegesen jobb lett a 
közlekedés, úgy a pontosság, mint a szerelvények minősége szempontjából. Említette 
polgármester úr az étkezést, ott is ki kell hangsúlyozni, hogy hónapok óta lényegesen jobb 
minőségű ebédet kapnak. 30 éve amikor átadták a „tilosnál” az átjárót, akkor szóltam, 
hogy nemcsak egyirányú, Vecsés a másik oldalon a Virág utcánál is meg kellett volna 
nyitni. Mondták, hogy nem, azóta igazolódott, hogy szükséges lenne ott is megnyitni, mert 
ki van kopva a növényzet, arra járnak, nem mennek körbe, ne várjuk meg, hogy nagyobb 
baleset történjen. Amikor most volt a felújítás, most is próbáltam jelezni, kettő lépcső 
kellene oda és egy korlát, semmi több. Egészségügy, nem fognak örülni nekem, nem is 
akarok magamra haragítani senkit, de el kell, hogy mondjam, hogy a férjemnek gondja volt 
a szemével, időpontot szeretett volna kérni, négy hónapot mondtak. Kiborult a férjem, 
hogy addigra meg fog vakulni, ezek után hajlandóak voltak közelebbi időpontot adni, két 
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hét múlva megműtötték egyik szemét a Bajcsy-ban, visszarendelték a másik szemét is 
műteni.  Elfogadhatatlan akkor is, hogy mi a kistérségi ellátásban vagyunk, hogy kevesebb 
orvossal próbáljuk megoldani az egészségellátást, az orr-fül-gégészeten kevesebb az 
orvos. A bőrgyógyászaton a doktornő már csak nyugdíjasként rendel. A barátnőm a 
napokban elment, 13 órától volt a rendelés 13.30-kor már a 35. volt, 19 órára ért haza. 
Elfogadhatatlan! Hozzá kell tegyem, el kellett mennem a Lőrinci Szakrendelőbe időpontra, 
nem kellett sokat várni, odamentem 10 percen belül hívtak is be. Hogy tudják ezt 
megoldani? Berendeltek a Dél-pestibe, fiam elkísért, nem hittük el, 5 perc múlva behívtak 
a sebészetre. Nem is értem ők, hogyan csinálják? Ezen felül mondjuk a covid oltás az, ami 
kifogástalanul működött, semmi gond nem volt. Megépült a Dózsa György úton a 
szakrendelő, ott áll fent üresen, nem értem, hogy a műszerezettség nélküli 
szakrendelésből miért nem lehetne oda tenni. Jó lenne ezekre jobban oda lehetne figyelni. 
Még azt sem mondhatom, hogy orvoshiány kérdése, mert mindenki magán kft-ből van itt 
és úgy dolgoznak. Polgármester úr említette a kerékpárutat. A férjem közel 80 évesen, 
nem hall rendesen, nem lát rendesen, naponta közlekedik kerékpárral. Kérdezem én, hogy 
a Zrínyi utcában, hogy fogják megoldani a kerékpárutat? Sehogy sem. Nonszensz, hogy 
negyedórát kell várnunk, hogy a Tündér utcából ki tudjunk állni. Még egy dolog, ami 
engem nagyon felháborít hosszú idő óta. A Balatont körbe lehet már kerékpározni, a 
Balatonra le lehet menni kerékpárral gyönyörűen. Évtizedek óta nem oldották meg a 3 
km-es Vecsés-Gyál közötti kerékpárutat. Ez elképzelhetetlen, ilyen nincs. Köszönöm 
szépen, hogy meghallgattak. 
 
B. I., Károly utca: a városban a szemétszállítással, a zöldhulladék-szállítással 
maximálisan meg vagyunk elégedve. Egy probléma van, hogy üveghulladékgyűjtő 
konténer a Felsőtelepen nincsen. A többi városrészben van. Kérésem, hogy a Felsőtelepen 
is legyen. 
 
Lné J. V., Zrínyi utca: három gyermekem van, ebből kettő még ide jár Vecsésre. Mondták, 
hogy milyen jó, hogy finomabb lett az étel, mint a tavalyi évben. A 12 évesen azt mondta, 
hogy mégis jobb volt amikor rosszabb volt, mert akkor annyit adtak, hogy nem éhesen jött 
haza. Megkértem, hogy fényképezze le, volt olyan, hogy a kanalat alig lehetett belemártani 
a levesbe, annyira kevés volt. Hallottam, amikor a polgármester úr úgy nyilatkozott, hogy 
sok gyerek nem eszi meg a kaját, nagy a pocsékolás, de ha a gyerek még odamegy, hogy 
repetázni szeretne, akkor a válasz az, hogy nem, mert először mindenkinek meg kell 
étkeznie és ha maximum még 14 óra előtt 5 perccel még ott van, akkor kaphat repetát. 
Nem értem az összefüggést.  A másik kérdésem, hogy a Toldy utca-Zrínyi utca-Áchim 
András utca kereszteződésében lehetőség van-e forgalomlassító eszközt kirakni, mert 
nagyon veszélyes a kereszteződés. Sok gyerek jár arra.  
 
Szlahó Csaba polgármester: a forgalomlassító eszköz kihelyezése folyamatban van. 
 
D. Zné, János utca: szeretném megköszönni, a főorvos úrnak már személyesen is 
megköszöntem, köszönöm szépen a városvezetésnek, a képviselő úrnak, hogy az 
egészségház előtt a kerékpártárolót megcsinálták, nagyon jó lett, nagyon örültem neki, 
még tudtam használni. Sajnos elestem, nem tudom már használni, mert az orvosaim és a 
családom letiltott a bicikliről. Felmerült bennem, miközben a fiam kísérgetett a 
rendelésekre, kötözgetésekre stb., hogy a házunk előtt megy el mindig a Gondozási 
Központba időseket szállító kisbusz. Azt tapasztalom, bár nem látom a hátteret, egy-két 
időst szállít, így kihasználatlanul közlekedik. 
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Szlahó Csaba polgármester: mert sorban szedi össze a lakóhelyükön az időseket, és 
hazafele szintén, tele szokott lenni a busz. 
 
D. Zné, János utca: örömmel látom a Gondozási Központ felrak a netre képeket és a 
buszsofőr is örül velük az idősekkel a programokon. Nem tudom, mert mondom, hogy 
nem tudom a hátteret, de ha lenne szabadideje, legyen betegszállító kisbusz. Többször 
vettem igénybe a fiam segítségét, akinek a munkából kellett ezért elkéredzkednie.  
 
Szlahó Csaba polgármester: nem egyszerű egy ilyen betegszállítás megszervezése, erre 
külön nem fogunk tudni fenntartani buszt, értem a problémát, megvizsgáljuk. A buszsofőr 
nem unatkozik, az, hogy néha fotózkodik, az azért van, mert az idősek ragaszkodnak 
hozzá, napi kapcsolatban vannak, nagyon fontos az időseknél a bizalom. 
 
D. Zné, János utca: fenntartom a kérésemet, úgy gondolom valamilyen formában meg 
lehetne oldani. A postához kapcsolódóan lenne kérdésem, nem lehetne-e postaládákat 
kihelyezni mondjuk gyógyszertárak mellé, hogy ne kelljen egy levél feladásért 
elgyalogolni a postára.  
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérjük a postát, rakjanak ki.  
 
D. Zné, János utca: be kellett menjek a Lőrinci Szakrendelőbe, amihez megint csak a fiam 
segítségét kellett kérjem, mert nem megoldott a Vecsésről az Üllői úton járó közlekedés. 
Azért mondom, mert van helyi busz és ott a Volánbusz, azzal is megoldható, de nincsenek 
összehangolva a menetrendek a kék busszal. Annyit kérek, hogy a helyi járat menetrendjét 
vizsgálják felül. Nem hiszem, hogy ezek a problémák csak engem érintenek. A temetőben 
voltam és örömmel láttam, hogy az uszoda, aminek a helyén még én tanultam meg úszni, 
gyönyörűen épül. Köszönöm a városvezetés munkáját, az országgyűlési képviselő úr 
munkáját. Köszönöm szépen, hogy a vállalásaikat igyekeznek betartani. Köszönjük a 
hatalmas fejlődést. 
 
B. Iné Bajcsy Zs. utca: a tüzéptelep Vecsés város közepén van. Többször kértem már, 
hogy próbáljunk megoldást találni arra, hogy a tüzép egy külső területre költözzön. Úgy 
tudom van már nekik egy telephelyük. Mennyit kell még várni arra, hogy ez 
megvalósuljon. A sorompótól az állomásig nagyon rendezetlen a terület. Nem tudom 
kinek a tulajdona. Rengeteg szemét, lerakott építőanyag. A homokot, a sódert a szél 
széthordja.  
 
Szlahó Csaba polgármester: MÁV terület. 
 
B. Iné Bajcsy Zs. utca: nem lehetne ezt a részt is rendbe hozni, hogy szépüljön itt is 
Vecsés? Ez a rész kis mostoha gyermeke Vecsésnek, mert különben nagyon jól fejlődik. 
Szeretném, ha ez is felzárkózna a fejlettebb részekhez. 
 
H. Z., Lázár V. utca: Budai Nagy Antal utca és a Zrínyi utca sarkán lévő sövénytől nem 
lehet belátni az utat. Nagyon balesetveszélyes, lehetne vele valamit csinálni? Hiába van ott 
a tükör, nem lehet kilátni. 
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Sz. P., Lázár V. utca: nagyon sok kisgyermek van a Kispatak lakóparkban, sok szülő is 
sétál, nagyon kellemes része Vecsésnek. Le van védve lakó- pihenő övezeti táblákkal, amit, 
ha betartanának nem lenne probléma. Nagyon sok autós nagy sebességgel hajt át az 
utcákon. Nyáron pedig az a probléma, hogy sok fiatal le-fel motorozik késő este is. 
Fekvőrendőrrel kellene lassítani a forgalmat. 
 
H. Z., Lázár V. utca: a legnagyobb probléma, hogy nincs járda sem. 
 
Sz. P., Lázár V. utca: a Szakorvosi Rendelőintézet elérhetősége nagyon minimális. Nem 
lehet telefonon elérni őket. Kapacitásprobléma lehet. Ennek utána kellene nézni. 
Köszönöm szépen. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a Virág utcai átjáró már tavaly is kérdés volt. Meg tudom 
ígérni, hogy megépítjük a lépcsőt. Az egészségügy valóban nagyon zsúfolt, az időpontokra 
nekünk nincs befolyásunk. Az igazgató-főorvos urat kérem majd a felmerült kérdések 
megválaszolására. A kerékpárutakról, a belső úthálózaton, ahol nem életveszélyes, 
mindenhol lehet biciklizni. A fő közlekedési utakon nem ajánlott. A fekvőrendőrökkel 
kapcsolatosan, a lakosok fele szeretne, a másik fele nem, mert, aki előtt van az azért 
panaszkodik. A lakópark speciális ebből a szempontból, mert kevés az átmenő forgalom, 
jórészt csak az ott lakók közlekednek, kivéve a motorozó fiatalokat. Értem a problémát, 
hogy gyorsan mennek az autók. Mindenhova fekvőrendőrt kitenni elég nehéz ügy. Mi 
járunk az utakon, szomszédaink járnak az utakon. Lehet szólni nekik. Járdát valóban a 
beruházó nem építette meg. Mindenki beültette szép sövénnyel, zöldnövényekkel, ez is 
nehéz ügy. Ha központilag elkezdenénk járdát építeni, nagy lenne a felháborodás. Az 
üveghulladékgyűjtő konténerrel kapcsolatos kérdés megválaszolására felkérem Tuba 
Zoltán a Városgondnok Kft. ügyvezetőjét. 
 
Tuba Zoltán Vecsési Városgondnok Kft. ügyvezetője: először is szeretném 
megköszönni az elismerő szavakat. Annak idején a szelektív hulladékgyűjtő edények 
körül brutális illegális lerakók alakultak ki, ezért úgy alakítottuk ki, hogy oda raktunk 
üveggyűjtőt, ahol van egy kis felügyelet. A rendőrségnél, az Erzsébet téren belül a Coop 
udvarába és a telephelyünkön a Széchenyi utcában szintén belül. Nyitott vagyok a 
megoldásra, megnézzük, hogy a Felsőtelepen hova tudjuk kihelyezni. Megoldjuk.  
 
dr. Szarvas Tibor Szakorvosi Rendelőintézet igazgató-főorvos: a rendeléshez nem 
rendelő kell, hanem orvos. Nem üres egyáltalán az Alapellátási Központ, folynak 
szakrendelések, de plusz rendeléseket nem lehet indítani orvos nélkül.  Ezzel nem tudunk 
mit csinálni. Általában nincs hosszú előjegyzés és sürgős esetben mindig ellátjuk a 
betegeket. Ebben az esetben is tőlünk került be a beteg a Bajcsyba. A telefonközponttal 
kapcsolatosan, külön ember van, aki csak a telefonokat fogadja. Ezenkívül egy 
telefonrendszerünk van, ami bemondja a rendelési időket pontosan és utána nem egy 
olyanhoz kapcsol, aki nem ért hozzá, hanem a telefonos ügyintézőt. Az a legnagyobb baj, 
hogy mindenki megpróbál telefonon jelentkezni. Rendelni nem lehet telefonon. Rendelési 
idő kint van az interneten is.  
 
Szlahó Csaba polgármester: szerintem a Lőrinci rendelőben azt csinálják, hogy ha valaki 
bejelentkezik és nem ott lakó, akkor elküldik, ami egyébként szabálytalan. 
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dr. Szarvas Tibor Szakorvosi Rendelőintézet igazgató-főorvos: nem általános a Dél-
pesti kórházban sem, hogy rögtön fogadják a betegeket.  
 
S. Iné Aulich L. utca: működik Vecsésen a Kolping Támogató Szolgálat, akik 
betegszállítással foglalkoznak. Lehet kérni a háziorvostól a betegszállítást.  
 
M. T., Lehel utca.: az önkormányzat szervez bármilyen kiállást a sztrájkoló pedagógusok 
mellett? Ha igen, akkor milyet, ha nem, akkor miért nem? 
 
Szlahó Csaba polgármester: nem ide való kérdés, aktuális politikai kérdésekkel nem 
foglalkozunk. 
 
H. A., Gyál: a kőolaj kitermelés kapcsán történ-e valamilyen környezeti hatástanulmány 
és annak van-e valamilyen negatív hatása Vecsés városára? Szeretnék ráerősíteni arra a 
témára, hogy én már régóta szorgalmazom a Vecsés-Gyál közötti kerékpárút megépítését. 
Kérni szeretném, hogy ebben történjen előrelépés. Egyetértek az előttem szóló 
kérdésével, mert igenis itt is van relevanciája, hiszen itt hangzik el. A nem az is egy válasz. 
A vízügyhöz is szeretnék kicsi kapcsolódni, többször elhangzik ebben a témában, ahogy 
az oktatás témában is, hogy EU-s forrásokra várunk. Szeretném kérdezni, hogy miért is 
várunk EU-s forrásokra, hiszen az ivóvíz kérdés és ellátás nem a Magyar Államnak a 
feladata? Az oktatás-nevelés ügy nem a Magyar Állam feladata? Itt most az országgyűlési 
képviselő urat szeretném kérdezni.  
 
T. J., Akácfa utca.: a tavaszi kampányban is elhangzott, hogy a 4,5 milliárdos támogatást 
megkapja Vecsés, ez is az EU-s források elmaradása miatt szünetel, vagy mi ennek a sorsa? 
 
Szlahó Csaba polgármester: megterveztük azok alapján a direktívák alapján, amire el 
lehet használni, például kerékpárút, óvodaépítésre, de még nem kaptuk meg. A kőolaj 
kitermelése kapcsán készült-e környezeti hatástanulmány? A MOL-t meg lehet kérdezni, 
semmit nem tudnak csinálni anélkül, hogy ne csinálnának hatástanulmányt.  
 
H. A., Gyál: a próbafúrásnál ott tudjuk, mert volt egy lakossági adatkikérés, hogy nem 
végeztek, nem volt jogszabályi kötelezettségük arra, hogy környezeti hatástanulmányt 
készíttessenek. Most a kitermelésnél állítólag kell. 
 
Szlahó Csaba polgármester: gondolom, hogy meg lesz, vagy meg van, hatáskörünk erre 
nincs. A Vecsés-Gyál közötti kerékpárúttal kapcsolatosan már többször elmondtam, a 
gyáli polgármester úr is partner a megépítésben, azonban kisajátításokra lett volna 
szükség, ezért úgy döntöttünk belül akarjuk megépíteni, nem a Dózsa György út mentén, 
hanem beljebb fogjuk vinni. A pedagógus kérdésben nem akarunk állást foglalni.  
 
dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő: úgy gondolom, hogy egy helyi 
közmeghallgatáson egy országos, vagy inkább európai szintű politikai kérdést csinálni a 
kérdésekből nem helyes. Azt azért elmondom a kérdést feltevőknek, hogy valószínűleg 
nem akarják megérteni azt a történetet, ami a béremeléssel és vagy az ivóvízbázis 
fejlesztéssel kapcsolatban van. Két történet van. Van az uniós felújítási alap, az a pénz, 
amit hitelként felvett az Unió, úgy, hogy Magyarország is készfizetőkezes benne és ezt a 
pénzt mi nem kaptuk meg. A felújítási alap elköltését előre meg kellett tervezni, el kellett 
juttatni az uniós döntéshozókhoz. Ebben a tervezetben szerepel az, hogy az uniós felújítási 
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alapot útépítésekre, ivóvízbázis fejlesztésre és egy részét pedagógus bérekre szeretnénk 
felhasználni. Itt kapcsolódik össze a két dolog, hogy miért is állnak ellent és miért nem 
adják oda azt a pénzt, amit mi felvettünk hitelként. A 4 milliárdos összegnél is arról van 
szó, hogy a 4 éves ciklusra szánt pénzeket megkapja Magyarország, akkor azokból 
indulhatnak el azok a programok, amiket a polgármester úr elmondott. Ott is még a 
tervezési időszakban, előre meg kellett küldeni, hogy mire akarja használna 
Magyarország. Abban is nagyon sok közösségi fejlesztés van, nagyon sok 
környezetvédelmi és fenntartható energiahatékonysági beruházás. Akkor fogunk tudni 
ezekről beszélni, amikor megkapja Magyarország ezeket a forrásokat.  
 
H. A., Gyál: akkor nem lesz közben fejlesztés? 
 
Szlahó Csaba polgármester: ivóvízbázis fejlesztését megterveztettük, mikor pályáztunk, 
20 km-es szakaszt szeretnénk kicseréltetni. 1,3 milliárd forint az összköltség, ebből 900 
millió lenne a pályázati rész és 400 milliót kellene hozzátenni önrészt. Próbáljuk 
mindenhol kicserélni, ahol utat építünk, de ez lassú. Nagyobb mértékben kellene. A 4,5 
milliárdos összeget fenntartható városfejlesztésre, fenntartható humánfejlesztésre, 
fenntartható infrastruktúrafejlesztésre stb. lehet fordítani. Nagyon sok fejlesztési 
elképzeléseink vannak, sok mindent szeretnénk megvalósítani.  
 
K. Fné, Zrínyi utca.: geológus ismerősömtől tudom, hogy ez az olaj évtizedek óta ismert 
volt, de nem volt gazdaságos eddig a kitermelése, mert sokkal olcsóbban jutottunk az 
olajhoz. Azok a hatástanulmányok, amiket itt hiányolnak, akkor amikor megtalálták 
évtizedekkel ezelőtt az olajat, akkor elkészültek.  
 
H. A., Gyál: lakossági adatkikérésre nem adták ki. 
 
Szlahó Csaba polgármester: helyettük mi nem tudunk válaszolni. 
 
H. A., Gyál: nekem kicsit furcsa, hogy az önkormányzat nem kap erről tájékoztatást.  
 
Szlahó Csaba polgármester: magánterületen, állam által kiírt pályázat keretében 
megvalósuló beruházás, nem hiszem, hogy ne lenne meg minden papírjuk hozzá. 
Egyébként mitől tartanak, milyen környezeti hatást vált ez ki? 
 
T. J., Akácfa utca: olyanokat mondanak, hogyha a metángázok felszabadulnak azt égetik, 
nem tudjuk, hogy itt ez aktuális-e. 
 
Szlahó Csaba polgármester: tiszta az olaj, megnéztem a fáklyát, nem égett. 
 
dr. Szarvas Tibor Szakorvosi Rendelőintézet igazgató-főorvos: kérésem lenne a 
lakossághoz, rengetegen laknak Vecsésen, akik nem jelentkeznek be. Ez az 
adóerőképességét is nagyban befolyásolja és az egészségügy finanszírozását is. Ha valaki 
itt él Vecsésen, tessék bejelentkezni, itt vesz igénybe minden szolgáltatást. 
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Szlahó Csaba polgármester: visszatérve a tüzéptelep kérdésre, sokat foglalkoztunk vele. 
Igazuk van a lakóknak, de nem nagyon tudunk velük mit kezdeni. A terület rendezése 
jogos igény. Ha nincs több kérdés, észrevétel, hozzászólás, akkor megköszönöm a 
részvételt és a közmeghallgatást bezárom.  
 
 
 
 

k.m.f. 
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