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Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Szám: 1/2014. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
2014. november 20-án (csütörtök) 17.00 órai kezdettel 
a Bálint Ágnes Kulturális Központ színháztermében 

megtartott közmeghallgatásról 
 
 

Jelen vannak: 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, Tóth Judit, dr. Lugosi 
Mária, Oláh László, Saska Istvánné, Szabó Attila, Várszegi Csaba képviselők, Szlahó Csaba 
polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester 
 
Jelen van továbbá: 
Mohainé Jakab Anikó jegyző 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket, köszöntöm a Képviselő-testület 
tagjait, a hivatal megjelent dolgozóit, osztályvezetőit, Kis Tóth Jánost a Bálint Ágnes 
Kulturális Központ igazgatóját, Pallaga Norbert őrsparancsnok urat, sajtó képviselőit és 
minden érdeklődőt. 
Nagyon röviden tájékoztatnám Önöket arról, hogy mi történt az elmúlt egy évben, és hogy 
milyen elképzeléseink vannak a jövőt illetően, illetve milyen folyamatban lévő fejlesztéseink 
vannak.   
A 2014-es év meglehetősen nehéz volt. A költségvetés elfogadásánál mindig a biztonság a fő 
szempont, természetesen arra törekszünk, hogy olyan költségvetést tudjunk elfogadni, 
megalkotni, amelyet utána tartani tudunk. Első félévben visszafogott gazdálkodást 
folytattunk, beruházásainkat és az önként vállalt feladatainkat visszafogtuk, majd amikor a 
zárszámadásnál kiderül pontosan, hogyan áll költségvetésünk, akkor kezdünk bele nagyobb 
léptékű, önként vállalt beruházásainkba. Ez nyilvánvalóan nem vonatkozik a pályázatokra, 
amelyek esetén az önerőt előre kell biztosítanunk. Nagyon sok mindent sikerült 
megvalósítani, úgy gondolom, hogy ezt az önkormányzati választások eredménye igazolta is. 
A fő célkitűzéseket végrehajtottuk, idei évben olyan beruházásokat is megvalósítottunk, 
amelyet nem gondoltuk volna, hogy még ebben az évben meg tudunk csinálni. Ebben az 
évben az Önkormányzat szervezetfejlesztési pályázatának keretén belül két közvélemény-
kutatást végeztettünk, decemberben és januárban, illetve június és júliusban. Ezt 
nyilvánosságra is hoztuk. Az itt kapott információkat, javaslatokat beépítettük a város 
fejlesztési programjába. Ugyanakkor képet kaptunk a közszolgáltatások helyzetéről, a 
lakosság médiaszokásairól is. Évről-évre igen nagy igény van az út- és járdaépítésekre és a 
közparkok megszépítésére, amelyekre ebben az évben is nagy figyelmet fordítottunk. A 
leglátványosabb beruházás nem önkormányzati pénzből történt, a Dózsa György út és a 
Telepi út felújítását a Magyar Közút finanszírozta uniós pályázati forrásból. Ezen felül saját 
önkormányzati útjaink építésére 150 millió forintot költöttünk. Elkészült a Zilahi utca, Toldy 
Ferenc utca és Bajcsy-Zsilinszky utca. A járdaépítések és parképítések területén is sikerült 
előre haladni. Az állomások körüli helyzet régi kérdés itt a közmeghallgatásokon. A 
kisállomás környékének rendezését megkezdtük a parkolók kiépítésével. Azt gondolom, hogy 
az elkövetkezendő évek egyik fontos feladata a MÁV állomások és környékük rendbetétele. 
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2013-ban jelentette be államtitkár úr, hogy megszépülnek az állomások 2014-ben, ezt 
elhalasztották és 2016-ra áthelyezték, az aluljárók építésével együtt. A szabadidőparkok és 
közparkok rendezésén is sokat dolgozunk. Ebben az évben megépült a műfüves pálya az 
Epresben, a szabadidő park a Wass Albert utcában, a lakótelepi játszótér is megújult.  
A beruházásaink közül kiemelném a Halmi Telepi Általános Iskola épületenergetikai 
korszerűsítését, nyáron megújult az intézmény, illetve a ravatalozó megépítését.  
Ami szintén nagyon fontos és előre mutató témakör a hulladékgazdálkodás. Pályáztunk 
modern hulladékszállító gépjármű beszerzésére, ugyanis 2015-től meg kell oldanunk a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtést, melynek feltételrendszerét most dolgozza ki a 
Városgondnok Kft. Ezzel együtt megkezdjük majd a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
felszámolását.  
A jövőt tekintve szeretnénk folytatni az épületenergetikai felújításokat a nagyobb 
intézményeinkben. Az elmúlt 8 év alatt az óvodáink jelentős részét teljesen felújítottuk, 
bővítettük.  
A Szakorvosi Rendelőintézettel kapcsolatosan eddig is nagy gondot fordítottunk arra, hogy 
megfelelő színvonalon működjön. Valamennyi rendelőnket felújítottuk, klímával láttuk el. A 
jövőt tekintve a Dózsa György úti rendelő épületét szeretnénk alapellátási komplexummá 
fejleszteni. Erre megvannak a látványtervek, szeretnénk rá állami támogatást kapni. Ha ez 
meg lesz, akkor mentőállomást is tudunk ott kialakítani. Az Országos Mentőszolgálattal 
megállapodtunk, mentőpont kialakítására került sor, melyben még nem állomásozik a mentő, 
de mi már a fizikai feltételeket teljesítettük. Ez a Lőrinci úton található épületben lesz.  
Rendszeres kérdés és nagyon fontos kérdés a közbiztonság kérdése. Tudjuk, hogy ez 
alapvetően állami feladat, viszont kötelességünknek érezzük, hogy támogassuk a rendőrség 
munkáját. Polgárőrség van, térfigyelő rendszer van, a közbiztonság fokozása érdekében a 
hivatali szervezetet is átalakítottuk, külön osztályt hoztunk létre, amely azért felelős, hogy a 
közterületeken nagyobb legyen a rend. A város saját költségvetéséből közel 40 millió forintot 
fordít arra, hogy hatékonyabb legyen a közbiztonság a városban.  
Támogatjuk a közösségi rendezvényeket, különféle fesztiválokat.  
Továbbra is nyitott szemmel és füllel járunk bárkinek észrevétele és javaslata van, azt 
meghallgatjuk, és ha tudunk, természetesen segítünk a problémán. 
Október 21-én volt az új képviselő-testület alakuló ülése, 11 képviselőből áll a testület. 
Szeretném bemutatni elsősorban az új tagokat Frühwirthné Halász Melindát a Faluból, 3-as 
körzet, Várszegi Csabát az Andrássy telepről, 5-ös körzet. Saska Istvánnét, aki 98 óta 
képviselőtársunk, Czibolya Zoltánt, aki 3. ciklusát kezdi, Tábori Ferenc alpolgármester urat, 
dr. Lugosi Máriát, Alattyányi Istvánt, listáról bejutott képviselőinket Tóth Juditot, Oláh 
Lászlót és Szabó Attilát.  
Magam részéről ennyit szerettem volna elmondani. Várjuk kérdéseiket, hozzászólásaikat. 
 
E. K. E. Jókai M. utca: jó néhány szülő képviseletében vagyok jelen. A Faluban az általános 
iskola és az óvoda között nem működik az átjárás. Rendkívül balesetveszélyes a forgalom 
reggelente. Kérdésem Frühwirthné Halász Melindának szól, aki ígéretet tett arra, hogy ez 
megoldódik. Hol tart az ügy? 
 
Frühwirthné Halász Melinda képviselő: köszönöm szépen a kérdést, sajnos azokat a szülőket 
nem látom itt, akiket érint a kérdés. Annyit szeretnék elmondani, hogy személyesen is érintett 
vagyok a kérdésben több szempontból is, egyrészt az én gyermekem is oda jár az iskolába, 
ezen kívül ott lakom szemben 14 éve, tehát azt hiszem, nálam jobban senki nem látja az ottani 
helyzetet. A forgalomszámlálásban magam is részt vettem, három órán keresztül ott álltam az 
iskola előtt. Szeretnék mindenkit tájékoztatni az önkormányzat eddig megtett lépéseiről. Az 
önkormányzatnak semmilyen joga nincs gyalogosátkelő helyet, lámpás gyalogosátkelő helyet 
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létesíteni, ha a közútkezelőtől, a közúti hatóságtól erre engedélyt nem kap. Az anyagi 
forrásokat viszont teljes mértékben az önkormányzat fedezi. 2002-ben már történt 
engedélykérés, akkor még a jelenlegi 400-as főútvonal 4-es számú főútvonalként üzemelt. Ki 
sem jöttek helyszíni szemlére, elutasították a kérelmet, mivel 500 méteren belül három 
gyalogosátkelő helyet nem lehetett megépíteni egy ilyen forgalmú főútvonalon. Tavalyi évben 
újra megkereste az önkormányzat a közúti hatóságot, ki is jöttek helyszíni szemlére, és mivel 
most már 400-as főútvonalként szerepel, valamivel enyhébb szabályok vonatkoznak rá. A 
helyszíni szemle során be kellett mutatnia az önkormányzatnak a háromszori 
forgalomszámlálás eredményeit, ami sajnos nagyon alacsony volt. 2013 áprilisában történt 
meg ez a forgalomszámlálás, amire a hatóság szakemberei azt mondták, hogy ne is adjuk be a 
kérelmet, mert biztosan elutasítják. A jelenlegi helyzetet én is kaotikusnak látom. Már a 
FIDESZ frakció kampány újságjában is megjelentettük a vállalásunkat, ami egy 
gyalogosátkelő hely építésének a kezdeményezéséről, az engedélyeztetés kezdeményezéséről 
szólt. Ahhoz, hogy ennél többet tegyünk, többet vállaljunk ehhez először adatokra, 
körültekintésre volt szükség, mivel nagyon nagy anyagi forrásra is szükség van, illetve meg 
kellett vizsgálnunk azt a helyzetet, hogy valójában most hányan kelnek át ott az úttesten. Erre 
időre volt szükség. Novemberben tudtuk megkezdeni a munkát, azóta azon dolgozunk, hogy 
ezt az engedélycsomagot összeállítsuk a közút felé, amit sikerült is és már be is adtuk. 
Magának a lámpának a plusz költsége 8 millió forint és a teljes kiépítése a gyalogosátkelő 
helynek több mint 10 millió forintba kerül, amit az önkormányzatnak kell finanszírozni. Itt a 
végleges megoldás az lenne, ha a szülők nem is hajthatnának be autóval ebbe a kicsi 
parkolóba. Ha itt lámpás gyalogosátkelő hely létesülne, akkor a másik oldalon, az Epres 
területén tudnának megállni és onnan át tudnák kísérni az iskolába a gyermekeket.  
Tehát elküldtük kérelmünket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságára, 
innentől az önkormányzatnak semmilyen ráhatása nincs az ügyre, a hatóság dönt. Szeretném 
itt megköszönni a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály, illetve a Vagyongazdálkodási 
Osztály munkatársainak a segítségét, akik önzetlenül munkaidőn kívül is segítettek a 
forgalomszámlálásban és az engedély csomag összeállításában. Amíg esetleg elkészül ez a 
gyalogosátkelő hely, vagy ha nem készül el, addig is arra kérem az érintetteket, használják a 
kijelölt gyalogosátkelő helyeket.  
 
K. Fné, Zrínyi utca.: elsőként és elsősorban azért jöttem el, hogy megköszönjem az 
önkormányzatnak, különösképpen a polgármester úrnak, hogy nagyon nagy örömünkre és 
megelégedésünkre, nagyon színvonalas és igényes környéket alakítottak ki Kertekalján. 30 év 
alatt először történt meg az, hogy kátyúzták a Tündér utcát, bízom benne, hogy az Angyal 
utca is hamarosan bekerül a 95%-nyi leaszfaltozott utcák közé. Fel szeretném hívni az 
önkormányzat figyelmét a patak partjára, méltatlanul néz ki. Gyönyörű, olyan természeti 
adottsága van Vecsésnek, ami sokkal több figyelmet és gondozást igényelne. A híd négy 
lerakott villanypóznából áll. Döbbenet, hogy anyukák babakocsival, biciklivel mennek át 
rajta, illene erre odafigyelni. A MÁV környékével kapcsolatban ismételten felhívnám az 
önkormányzat figyelmét arra, hogy amikor átadták az új MÁV részt, nem helyezték vissza a 
padokat. Rendkívül hangos a MÁV-nak a bemondója.  
 
V. I. P. Áchim András utca.: azzal kezdeném, hogy az elkövetkezendő 5 évre az új testületnek 
jó munkát kívánok! A problémám a Rudolf közben lévő vasúti gyalogos híddal kapcsolatos 
lenne, tudomásom szerint a MÁV tulajdona, nagyon meredek lett egy javítás után a lépcső, 
így az idős emberek és a babakocsis kismamák nehezen tudnak közlekedni rajta. Ennek az 
akadálymentesítését, ha lehetőség van rá a MÁV-val összefogva, meg kellene oldani. A másik 
problémám szintén erre a területre vonatkozik, mivel itt lakom, szépen rendbe lett téve, de 
sajnos még mindig megmaradt a fiatalok számára egy gyülekezési helynek. Mi már egy kicsit 
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engedtünk a tűrésküszöbünkön, és sokszor nem szólunk ki, mikor ott hőzöngenek pénteken, 
szombaton az ifjak. Sajnos nincs hová menniük, ezért is próbálunk toleránsnak lenni, de mivel 
a drogozás is megy és kellékeit meg lehet találni a szemetesben, javasolnám, hogy térfigyelő 
kamerát helyezzenek el ezen a területen is.  
 
N. Jné Budai Nagy Antal utca.: a helyi buszjárattal kapcsolatos lenne az én kérésem. Nagyon 
sokan járunk ki idősek a piacra és a temetőbe, és gyakran előfordul, hogy nem férünk fel a 
buszra. A buszvezető nem segítőkész, véleményem szerint nem odavaló ez az ember, sokszor 
meg sem áll és ott hagy bennünket. Ezt legyenek szívesek megoldani. Idősek vagyunk, 
szeretnénk eljutni a temetőbe is és a piacra is. A szombati napon miért nem lehet olyan, hogy 
a Tescoba is elmegy a busz? Nagyon sokan vagyunk, akiket a probléma érint. 
 
B. F. Báthory utca: az önkormányzat önállóan, vagy Gyál önkormányzatával közösen tervezi-
e a Gyál-Vecsés közötti közösségi közlekedés megoldását?  
 
Szlahó Csaba polgármester: a Kertekalja felújítása elkezdődött, messze van még a vége. Már 
most látszik, hol és mivel lehetne folytatni, ha egy kis szerencsénk lesz, akkor olyan szépen, 
mint ahogyan a Toldy Ferenc utcát felújítottuk, meg lehetne csinálni a Zrínyi utcának azt a 
szakaszát, ami elmaradt, mert nagyon ráférne. A hangosbemondóval kapcsolatosan értjük a 
problémát, továbbítani fogjuk a MÁV felé. A padok hiányát már továbbítottuk, azt ígérték, 
hogy 2016-ban komplett rekonstrukció lesz. Magát a peronokat, épületeket csak a MÁV 
közreműködésével lehet felújítani, de nagyon fontos dolognak tartom, hogy ezeket felújítsuk, 
mert nagyon póriasan néz ki az egész, való igaz. Ide tartozik a vashíd környéke is. Az átkelés 
valóban elég nehézkes, megkérdezzük a MÁV-ot, hogy mit gondolnak erről. A térfigyelő 
kamera igényét megvizsgáljuk. Az nem teljesen igaz, hogy nincs hová menniük, vannak olyan 
rendezvények, programok, melyek kifejezetten nekik szólnak, bár ebben sincs nagy köszönet. 
Sajnos ezek mindig vonzanak magukkal olyan járulékos személyeket, embereket, és 
jelenségeket, amelyekre nem nagyon vagyunk felkészülve. Tény és való, hogy ezeken a 
szabadterületeken bandáznak a fiatalok, ez régen is így volt, most is így van, csak durvább a 
világ. A patak partjára visszatérve, régi vágyunk, hogy ott egy szép kerékpáros utat, sétányt 
csináljunk, de nem a mi területünk, hanem a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Hatóságé. A híd, 
ami nem híd, az engedély nélkül van lerakva. Rátérve a buszjárat kérdésére, szerdai napon 
külön indítottunk plusz járatot. Ha a csütörtöki nappal probléma van, megvizsgáljuk a 
lehetőségét annak, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. A szombati Market Centrál járat is csak 
pénz kérdése. Az önkormányzatnak 8 millió forintjába kerül egy évben a buszjárat. Ez a 
buszjárat azt a célt szolgálja, hogy a temetőbe és a szakorvosiba eljussanak, nem fogunk tudni 
óránkénti járatot indítani, de megvizsgáljuk, mit tudunk tenni. A buszsofőr a vállalkozó 
embere, ezzel mi nem tudunk mit csinálni, de jelezzük a problémát. 
Vecsés és Gyál közötti közösségi közlekedésre nem látunk komolyabb esélyt. Ameddig nem 
adnak erre semmilyen állami támogatást, mi ezt nem igen tudjuk megvalósítani. Annak 
örülnénk, ha végre egy kerékpáros út elkészülne a két település között.  
 
N. Jné Budai Nagy Antal utca: a kisállomásnál lesz esetleg kerékpár megőrző? 
 
Szlahó Csaba polgármester: azt még nem tudom, a nagyállomásnál építettünk kerékpártárolót, 
oda járnak lopni a tolvajok. Abban gondolkodunk, hogy magán háznál lehetne kialakítani egy 
tárolót, ezért természetesen fizetni kellene.  Nem dolgoztuk még ki ezt.  
 
K. Fné, Zrínyi utca.: elfelejtettem megemlíteni, hogy csodálatosan szép lett a ravatalozó, 
nagyon szépen köszönjük.  
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D. S. Klapka utca: ’59 óta lakom Vecsésen, ezelőtt 10 éve voltak utcaellenőrök, 
utcabizalmiak, akik figyelték az árkokat, hogyan állnak, mint állnak, elfolyik-e a víz. A 
Klapka utcában lakom, az a legmélyebb pont, ott gyűlik össze az egész esővíz. Jó ez az 
aszfaltozott út, köszönjük szépen, de olyan meredek az árok a Kikindai utca – Klapka utca 
sarkánál, van vagy 2 méter magas és mély, hogy az árok oldaláról az eső lemossa a földet.  
 
Szlahó Csaba polgármester: volt vizes problémája a háznak? 
 
D. S. Klapka utca: igen, állandóan, most is volt három hete. A kert fele víz alatt áll, ha esik 
40-50 mm víz. Sokan vannak, akik 70-80 évesen már nem tudják kitakarítani ezeket az 
árkokat. Ezt figyelemmel kellene kísérni, legalább havonta egyszer végig kellene nézni.  
 
Czibolya Zoltán képviselő: tudjuk nagyon jól, hogy a Klapka utca az egy nagyon mély terület. 
A Klapka utca és a Kikindai utca sarkán nagyon mély az árok, már beszéltünk az ott lakó 
hölggyel és fel is ajánlottuk neki a segítségünket a takarításban. Olyan helyen, ahol idősek 
laknak és már nem tudják az árkokat rendben tartani, azt mi a közmunkásokkal elvégeztetjük. 
Nemcsak a Klapka utcában van ilyen probléma, de a segítséget mindenki meg fogja kapni. A 
Klapka utcában vannak olyan lakosok is, akik a faleveleket az árkokba söprik. Ezekkel a 
lakókkal én megpróbálok beszélni. A jövőben is számíthatnak a segítségünkre bármilyen 
problémával kapcsolatosan.  
 
Szlahó Csaba polgármester: amennyiben nincs több kérdés, megköszönöm, hogy megjelentek 
és a közmeghallgatást bezárom. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
polgármester         jegyző 

 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Kun Csabáné 
 
 


