
„Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a 
tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött 

Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!” És miután 
ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok 

megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: „Békesség 
néktek!” (János 20:19-21) 

 
„BÉKESSÉG NÉKTEK!” 

 
Így köszönti a feltámadott Úr az ő tanítványait húsvétkor! Sőt, kétszer is így köszönti 
őket, mintha azt akarná ezzel jelezni: hallottátok és értettétek, mit mondtam, hogyan 
köszöntöttelek titeket először? Felfogtátok elsőre köszöntésem súlyát, erejét és a benne 
rejlő lehetőségeket? Érzitek mit kívánok nektek, mi a vágyam? Ez a köszöntés nem 
olyan, mint a „Jó napot kívánok!” Jóval több rejlik benne és másképp is kell 
kimondani. Áhitattal, szeretettel, hittel, reménységgel, alázattal. Nem megszokásból, 
hanem mindig cselekvőleg, tevőlegesen. A feltámadott Úr Jézus Krisztus 
mindannyiunkat így köszönt, már az első találkozáskor is, és azóta minden nap és 
bármikor, amikor csak hívjuk. Benne a békesség lelkülete és indulata munkálkodik! 
Benned? És mivel Jézus tudja, hogy erre a kérdésre: BENNED? negatív válasz 
várható, ezért így szólít meg téged: „Békesség néked!” 
Ezzel a köszöntéssel Jézus lefegyverez minket és szinte erőszak nélkül csavarja ki 
kezünkből a tőrt, amivel Istennek és egymásnak rontanánk (ne felejtsük el, hogy sok 
ember szájában hordja a tőrét). Egy francia tengerésztiszt, akinek a hajóját az angolok 
elfogták, Nelson admirális elé lépett, s a béke jeléül kezét nyújtotta. „Előbb adja át a 
kardját!” – mondta Nelson. Kezünkben, szánkban fegyvert tartva nem békülhetünk 
meg sem Istennel, sem emberekkel. 
Ezzel a köszöntéssel Jézus bátorít is minket, hiszen lehet békesség a szívedben, lehet 
békesség a családodban, lehet békesség a gyülekezetedben, lehet békesség a 
munkahelyeden, az országban, a világban! Nem lehetetlen, nem megvalósíthatatlan, 
nem elérhetetlen, AZONBAN csak egy feltétellel, csak egy módon, csak egy valaki 
által. Ha Jézus jelen van az életedben és a közösségekben. Csak ott van és lehet 
békesség: ahol Jézus a középen van. Ahol az Ő indulata a mérvadó. Azt olvastuk a 
Bibliában, hogy „Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!”. 
Jézus tehát mindenkitől egyenlő távolságra, vagy inkább mindenkihez egyformán 
közel állt meg. A közép itt tehát nem a szoba közepe, hanem az emberi, tanítványi 
közösség azon pontja, ahol mindenki egyformán hallotta és látta a Megváltót. Ott, 
abban a közösségben, ahol az egyik szívhez közelebb van az ördög, mint Jézus, abban 
a közösségben (családban, gyülekezetben, nemzetben) nem lehet békesség. Ott és 
akkor, abban a helyzetben, az az ember, a körből kilógó, a békétlenség forrása lesz. 
Ahol egyenlően közel vagyunk Jézushoz és mindenki ugyanúgy vágyik a közelségére, 
jelenlétére, hangjára, ott valósul meg, ott tapintható is a békesség. A gyülekezetben 
nem a sorból lógunk ki, hanem a körből! Jézus köréből! Jó lenne vissza találni ebbe a 
körbe. Jó lenne, ha családunk is családi kör lenne, ahol Jézus van a középen és mi 
körülötte, nem különböző távolságokra (hiszen az már nem is kör). 
Lássuk meg: nem Jézusnak van szüksége békességre, mert Ő azt már megkapta, sőt 
hordozza és osztogatja. Nekünk kell! Neked és nekem, mindannyiunknak. Őt már 



semmi sem háborgatja, a harc és a küzdelem eldőlt benne és körülötte. Aki Jézuson 
kívül van, azt az ördög cukkolja, tüzeli, ingerli, gerjeszti. Aki Jézusban van, annak 
békessége van. Húsvétkor egyértelműen és visszavonhatatlanul győzött Isten szeretete, 
hatalma és kegyelme az ördög és halál felett. Húsvét világosságában nem a 
halálfélelem, hanem az életöröm munkálkodik a szíveinkben és gondolatainkban. A 
rám váró örök élet, boldogság, szeretet tölti be már itt lent békességgel a szívemet. 
És végül, nemcsak Jézus köszönthet minket így: ’Békesség néktek!”, hanem mi is 
köszönthetjük így egymást, Jézus nevében. Ezzel az igével kívánok tehát én is 
mindenkinek áldott, örvendező húsvétot: Békesség néktek! 
 
Tisztelettel, szeretettel: 
 
Szappanos Zoltán 
református lelkipásztor 



NÉGY   ÉVTIZED 
 
Tisztelt Lakótársak! 
 
Miközben az I. sz. háziorvosi körzet élén megtörtént az őrségváltás, és napjainkban 
dr. Kajáry László főorvos úr már megérdemelt nyugdíjas napjait tölti, dr. Papp Zsolt 
belgyógyász szakorvos pedig ez év március 1-től az általa kiválasztott új ápolónővel 
végzi gyógyító-megelőző munkáját, a II. sz. háziorvosi körzet főorvos asszonya dr. 
Tholt Mária ez év elején kisebb (nagyobb?) jubileumot tarthatott. Ez év február 
21-én volt 40 esztendeje annak, hogy Tholt doktornő a Somogyi Béla utcai rendelőben 
ténylegesen is megkezdte a rendelést. A Doktornő már korábban, – 1964. június 8-án – 
kapott kinevezést Alsónémedibe körzeti orvosnak. Tekintettel azonban arra, hogy 
1964. júniusában a Doktornő által jelenleg is lakott szolgálati lakás átépítése még 
folyamatban volt és a rendelő berendezése sem volt teljes, így a rendelést 1965. 
február 21-én (idén február 21-én múlt 40 esztendeje) kezdhette el. Ez a négy 
évtized, amit a Doktornő eleddig Alsónémediben gyógyító-megelőző tevékenységével 
településünkön töltött, az emberi élet hosszához viszonyítva is meglehetősen nagy idő. 
Véleményem szerint különös értéke van annak, ha valaki több évtizeden keresztül egy 
adott munkakörben, azonos helyen, településen a többség megelégedésére végzi 
áldásos tevékenységét. Tholt doktornő túl az egészségügyi munkán, mely 
természetesen munkakörénél és beosztásánál fogva kell hogy végezzen, településünk 
elmúlt 40 évnyi történelmébe is beírta a nevét. Úgy 1990 előtt, mint 1990 után aktív 
társadalmi életet élt. Részt vett a ’90 előtti tanács munkájában és a falu beválasztotta a 
’90 utáni Képviselő-testületbe is. Nyolc éven át volt települési képviselő, szűkebben 
pedig a Népjóléti és Egészségügyi Bizottság először elnöke, majd tagja. Aktívan vett 
és vesz részt ma is még a volt dabasi járás területén az egészségügy szakmai 
igazításában, jelenleg is szakfelügyelői szakfőorvos. Nincs olyan egészségügyi 
megmozdulás, amelyről ne lenne autentikus véleménye.  Közvetlenül a ’90-es évek 
után a háziorvosi intézet helyettes vezetője volt, és jelenleg is oktatja a 
családorvoslást az orvosi egyetemen. 1995-től – amikor erre először lehetőség nyílt – 
vállalkozásban végzi településünkön a háziorvosi tevékenységet.  Azt gondolom, 
hogy ezekben az években – évtizedekben – ér véget, illetve ért véget az a tendencia, 
korszak, amikor az egy munkahelyen töltött hosszú idő erénynek számít, illetve 
számított. A Doktornő, a közelmúltban nyugdíjba vonult Kollégájával együtt „az 
utolsó mohikánok egyike” e tekintetben. Én 2005. február 21-én egy szép cserép 
virágot vittem a Főorvos asszonynak, – mindannyiunk nevében akiken segített e négy 
évtized alatt – köszöntve Őt ezen a kerek jubileumon. 
 
 
          Polgármester  



Költségvetés 2005. 
 
 
 

Tisztelt Alsónémediek! 
 
 
Több hónapos – már tavaly elkezdődött – előkészítés, egyeztető munka után 
településünk költségvetését a Képviselő-testület 2005. február 25-én fogadta el. A 
tavalyi év végi – december 13-i – közmeghallgatáson is ismertetett, a novemberben 
elfogadott 2005. évi koncepcióból tulajdonképpen már kitapintható volt idei 
költségvetésünk mozgástere. Az említett idei költségvetési rendeletünkben az induló 
bevételi főösszeg 830,344  millió forint (több mint a tavaly ilyenkori), s 
természetesen ugyanennyi a kiadási főösszeg is, mely összeg magában foglal 231,918 
millió forint tartalékot. Feladatainkat ebben az esztendőben is, úgy mint tavaly 120 
fő (átlagos) létszámmal kívánjuk megoldani. A 120 fő megoszlása a következő: az 
oktatási intézményeinkben (iskola, óvoda) 81 fő dolgozik, a Polgármesteri Hivatalhoz 
(parkgondozás 4, mezőőri szolgálat 5, igazgatás 22, Művelődési ház 2, Könyvtár 1,5, 
házi szociális gondozó 1), valamint az egészségügyhöz (háziorvosi szolgálat 1, 
védőnői szolgálat 2,5) a maradék 39 fő sorolható.  
Bevételeink idén 6 csoportra oszthatók:  

– az első a volumenében is legnagyobb (494,477 millió forint) a saját bevételek 
csoportja, melybe többek között sorolandó az építményadóból, iparűzési 
adóból, gépjárműadóból tervezett és reméljük befolyó összegek, az intézményi 
saját bevételek és a korábbiakban vásárolt értékpapírok eladása. 

– a második fő csoport az ún. átvett pénzeszközök (20,77 millió forint), melyek 
között szerepel az egészségügy finanszírozására a TB-től kapott támogatás, a 
mezőőri szolgálathoz remélt támogatás, és egy helyi vállalkozótól külterületi 
útépítésre szánt összeg. 

– a harmadik csoportba idén is az állam hozzájárulása (219,017 millió forint) 
kötelező feladataink végzéséhez (iskola, óvoda stb.), valamint 10 millió 
forintnyi állami támogatás szerepel abból a 15-ből, amit a Széchenyi u. első 
részének aszfaltozásához nyertünk. 

– a negyedik az átengedett bevételek (44,917 millió forint), itt az Alsónémediből 
SZJA-t fizetők 2003-ban befizetett összegének egy meghatározott (10,9)  %-a 
szerepel.  

– idén az ötödik  csoportba külön szerepeltetjük a korábbi években visszafizetési 
kötelezettséggel, de kamatmentesen adott kölcsönök visszatérülését. 

– a hatodik csoport tavaly ötödik volt és tartalmában idén is a tervezett tavalyról 
áthozott ún. pénzmaradványt tartalmazza, mely induló szinten 60 millió forint 
(reméljük azt, hogy 2004. év zárszámadásakor ez az összeg ténylegesen több 
lesz, így a kettő különbözete fejlesztésre lesz fordítható). 

Ez a hat tétel teszi ki az induló 840,344 millió forintos bevételt. 
 
Mire költjük ezt az összeget a kiadási oldalon 2005-ben? Tulajdonképpen a már 
említett koncepcióban megfogalmazottakat számszerűsítettük a költségvetésben, 



figyelemmel a számunkra jogszabályokban előírt kötelezettségeinkre (pl. béremelések 
és annak vonzatai). Dologi kiadásoknál sajnos sokadik éve deklaráltan a központi 
költségvetés a normatívákban nem ad növekményt, így az ilyen jellegű infláció okozta 
emelkedéseket saját bevételeinkből kell biztosítani. Figyelve az elmúlt évek 
tényszámait, több soron többet terveztünk a dologi kiadásoknál, mint azt tavaly tettük, 
hiszen pl. már tényként kezelhető, hogy 1 millió fölött van az idei síkosságmentesítés 
és hóeltakarítás településünkön. Örvendetes, hogy jelentősen lecsökkent a 
közvilágításra tervezett összeg, tekintettel arra, hogy tavalyi év októberében lejárt a 
közvilágítás korszerűsítése kapcsán vállalt 5 éves kötelezettségünk. A megtakarítás 
már korábban jelentkezett, de annak egy részét a törlesztő részletekre kellett fordítani. 
Szembetűnően csökkent a háziorvosi szolgálatra fordított összeg is, hiszen az I. sz. 
háziorvosi körzet új orvosa már nem közalkalmazott, hanem vállalkozóként végzi a 
tevékenységet. Emelkedett viszont a közművelődésre előirányzott összeg, hiszen 
beindult a Teleház, és a kulturális élet is egyre több eseményt produkál fokozatosan 
évről évre. Az ASE kérésére a pénzeszköz átadás csoportban hosszas előkészítő 
munka után végül is 3 millió forintot biztosítunk az egyesület idei működéséhez. 
Társadalmi és szociálpolitikai (segélyezés) juttatásokra tulajdonképpen a 2004. évi 
szinten terveztünk. Emlékezetes, hogy a fiatal házasok első lakáshoz jutásához a 
tavalyi esztendőtől már nem kölcsönt adunk, hanem egy vissza nem fizetendő 
támogatást nyújtunk. Ennek keretösszege idén is a tavalyival egyező, 2 millió forint.  
Látható tehát, hogy idén is, mint minden esztendőben, ennek az induló 840,344 
millió forintnak, mint bevételi forrásnak döntő részét (idén 59 %-át) működési 
kiadásokra költjük. Működési kiadási soron összesen 494,497 millió forintot 
terveztünk. Ebből az összegből 159 millió a dologi kiadás, a fennmaradt 335,5 millió 
forint pedig a bér és járulékai. Az óvodai nevelés idén 91 millióba kerül, az általános 
iskolai oktatás 153 millióba, az óvodai étkeztetés 14,2 millióba, míg az iskolai 
étkeztetés kereken 19 millióba kerül majd. Az önkormányzati igazgatási tevékenység 
(Polgármesteri Hivatal) kiadási terve 103 millió forint. Közútjaink karbantartására 
idén 5 millióval többet, 20,6 milliót szánunk. A már említett közvilágításra a tavalyi 10 
millióval szemben idén csak 6,4 milliót tervezünk. Az iskolai napközi biztosítása 8,1 
millióba, az egészségügy még általunk finanszírozott része (ügyelet, iskola-
egészségügy, védőnő) együttesen idén már csak 15, 1 millióba kerül a tavalyi 29,7 
millióval szemben. A települési hulladék kezelése úgy látjuk, hogy 10 milliót kíván a 
mi költségvetésünkből, túl az Önök befizetésein, ennyi tehát a veszteség. 
Közművelődésre kerek 6 millióval többet kell fordítanunk mint tavaly, így az 19,4 
millió. Ebben az évben is támogatjuk helybéli egyházközségeinket, indulásképpen e 
költségvetésben 250-250 ezer forinttal, melyet a Képviselő-testület február végi ülésén 
100-100 ezer forinttal megemelt. Az ASE támogatásról és az ifjú házasok  lakásépítési 
támogatásáról is írtam már.  
Fejlesztésre, felújításra a koncepcióban, illetve a korábbi évek vállalt 
elkötelezettségének megfelelően a vonatkozó szerződésekben garantált összegeket is 
visszaterveztük melyek most indulásként is elég nagy összeget takarnak. Felújításra 
indulásképpen 22,4 milliós bruttó összeget terveztünk. Ez 3 tételből áll össze, melyek 
közül legnagyobb a tervezett Szent István téri tornaszoba építése 20 millióval, a 
másik két kisebb tétel: befejeződik az iskola belső nyílászáróinak (ajtók) cseréjének 
harmadik üteme 2,195 millióért, valamint az egészségházban nőgyógyászati 



szakrendelés további biztosítása érdekében az ÁNTSZ által előírt átalakítás tervezett 
összege 250 ezer forint. 
A beruházásra tervezett 40,56 millió forintos bruttó összeg legnagyobb tétele az idén 
talán már kifizetésre kerülő (tehát elkészülő) Széchenyi utcai első ütemű útburkolás 
összege, 32,3 millió forint. A fennmaradó kisebb tételek az alábbiak: készül a 
környezetvédelmi programunk 800 ezer forintért, számítógép vásárlás hozzá tartozó 
programokkal 870 ezer forintért, a tervezett új óvodai tornaszoba berendezés 3 
millióért, iskolába további berendezési tárgyak cseréje 1 millióért, az ez év március 
31-re elkészülő hulladékszigetek (szelektív hulladékgyűjtés) kialakítására 2 millió, 
gyalogátkelőhely tervezése a Haraszti-Hunyadi u. kereszteződésben 575 ezer  forint. 
Céltartalékként terveztük mindazon elképzelések pénzügyi vonzatait, amelyeket 
korábbi testületi üléseken döntöttünk el. Ide tartozik valamennyi benyújtott és 
időközben még el nem bírált pályázatunk önereje, valamint a koncepcióban 
szerepeltetett célok fedezete. Ilyenek: az iskolai sportudvar kialakítása, egy pályázati 
önerő belterületi szilárd burkolatú utak felújítására, tervezzük folytatni a Széchenyi u. 
aszfaltozását, annak önereje, a tavaly meg nem valósult Bercsényi és Kisfaludy u. 
aszfaltozása, az Orgona utcai útalap kiépítése. 40 millió forint van beállítva a Kistói 
utca mögötti önkormányzati tulajdonba került terület közművesítésére, 
ingatlanfejlesztésére. Sajnos kötelezően, de fájó szívvel ún. államháztartási tartalékot 
is kellett terveznünk, melynek összege 7 millió forint, melyet várhatóan elvonnak 
tőlünk évközben, így azt fejlesztési célokra megcímkézni nem tudtuk. Költségvetésünk 
általános tartaléka 10 millió forint, a bér és járulékai tartaléka 5 millió forint, míg 
egy 25,7 millió forintos összeg szabadon elkölthetően maradt. Minden további 
testületi döntés ezeket a kereteket fogja csökkenteni. A februári ülésein a Képviselő-
testület élve ezzel a jogával tulajdonképpen az 5 millió forintos bér és járulékai keretet 
intézményi kérésekre elköltötte és koptatta a már említett 25,7 millió forintos 
szabadon felhasználható keretet is: többek között két buszváró kiépítése, 
Aranykorona vásárlásra, az óvoda és iskola igényeire (kútfúrás és szivattyúvásárlás, 
tereprendezés, meszelés, tartós falfestés ablakfestés, villanyszerelés, a konyha 
helyiségeinek csempézése, tanulmányterv készíttetése az iskolai konyha bővítésére), 
az I. sz. orvosi rendelő bővítésére, szolgálati lakás ajtócseréjére, 2 db kerékpár 
vásárlásra. 
 
Tisztelt Olvasó! 
 
Jelen tájékoztatóm is, – mint az eddigi valamennyi – teljes képet nem tud nyújtani 
költségvetésünk számadatairól. Célom most is az volt, mint eleddig mindig, hogy fő 
vonalakban tájékoztassam Önöket lehetőségeinkről,  elképzeléseinkről és azok várható 
megvalósulásáról. 
Összességében most is elmondható, illetve leírható, hogy a 2005. évi költségvetésünk 
is eléggé szűkös. Nagyon nagy szerencsénk – ki tudja meddig – hogy az elmúlt 15 év 
alatt a helyben volt és megerősödött, valamint az ide települt vállalkozások hozzánk 
fizetett adóforintjaikkal nagyban hozzájárulnak költségvetésünk beruházási, 
fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához. Ha az említett folyamat az elmúlt 15 
esztendőben nem történt volna, ahogy megtörtént, úgy szégyen ide, szégyen oda – de 



nem a településünk szégyene lenne – mi is az önhibájukon kívül hátrányos immár 
ezren felüli települések sorát szaporítanánk.  
Az idei esztendőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a ránk bízott 
javakkal, bevételi lehetőségeinkkel, adózó állampolgáraink és vállalkozásaink 
hozzájárulásával jól sáfárkodjunk és településünk további fejlődését szolgáljuk. 
 
 
 
                                                Polgármester 



Kulturális hírek 

 
2005. február 24-én nyílt meg a művelődési házban a „Bocskai és kora” című 
kiállítás, mely a magyar történelem egyetlen olyan szabadságharcára emlékezett, 
melyet nem követett véres megtorlás. Bocskai István az előkelő magyar 
családból származó főúr - aki a Habsburg ház egyik legnagyobb támogatója volt 
– élete utolsó két-három évében revidiálta álláspontját, és a magyar haza 
megmaradásáért „két pogány között” vállalta a szembefordulást a Habsburg 
házzal. Példáját követni napjainkban is program lehet. A kiállítást Jobbágy 
Ilona tanárnő nyitotta meg. Előadásában a hallgatóság megismerhette a hajdúk 
életét, Bocskai István tetteinek történelmi nagyságát, és napjainkra is vonatkozó 
történelmi hagyatékát. A Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak lelkes 
csapata korabeli történelmi szemelvényeket olvasott fel, valamint Batsányi 
János és Illyés Gyula minden pillanatban aktuális költeményeit szavalta. A 
kiállítás anyagát a Felsőpakony Jövöjéért Egyesület elnöke Holényi László 
állította össze. Kutató, szervező és rendező munkáját hálásan köszönjük, és 
kívánunk a jövőben is sok sikert. 
 
2005. március 2-án a Gézengúz együttes vidám zenés-verses műsorát 
hallgatták a némedi óvodások. Búcsúztak a téltől, és próbálták előcsalogatni a 
tavaszt. Az előadók bevonták a gyermekeket is az éneklésbe, a szereplő állatok 
életre keltésébe. Vidám, szép órát töltöttek a művelődési házban. 
 
 



Tájékoztató Bizottsági Beszámoló 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, ez év február 25-én 
tartotta legutóbbi rendes ülését.    
Az első napirendi pont keretében a Képviselőtestület elfogadta Dabas Város 
Rendőrkapitányának, írásban tett és szóban kiegészített beszámolóját, Alsónémedi 
közbiztonsági helyzetéről és annak javítása érdekében tett intézkedésekről. 
(A beszámoló teljes egészében olvasható lapunk hasábjain!) 
 
A Képviselő-testület ülését megelőzően az Önkormányzat minden bizottsága 
megismerte és elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé Alsónémedi 2005. évi 
költségvetését. A Képviselő-testület ezek figyelembevételével a második napirend 
keretében elfogadta községünk költségvetési rendeletét. 
 
A  KÉPVISELŐ-TESTÜLET EZT KÖVETŐEN A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 
HATÁROZATI JAVASLATAIT TÁRGYALTA ÉS A KÖVETKEZTŐ 
DÖNTÉSEKET HOZTA: 
-  Az iskolaorvosi ellátásra az OEP által évente adott finanszírozást 2005. január 01-től 
1.400,- Ft/gyermek/év összegre kiegészíti, melyet a gyermekorvos és a védőnők között 
50-50 %-ban oszt el. 
-  A külterületi gyűjtőutak felújítására, a belterületi járdaépítésre és a belterületi útalap 
készítésre kiírandó pályázatokat, a zárszámadás után írja ki, mivel akkor remélhetőleg 
lesz fedezet a pályázati keret kért emelésére. (Tájékoztatásul közöljük, hogy a 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  a tavalyi 
rendszerhez hasonlóan 20 millió forintot kért betervezni a költségvetésben ezen célra 
annak érdekében, hogy minél több utca lakosságát ösztönözze az összefogásra, 
melynek eredményeként egyre több belterületi útalap készülhetne el.) 
-   A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda beruházási igényei közül az alábbiakat valósítja meg a 2005. évi pályázati önerőkeret terhére: 

                             – kútfúrást és szivattyú vásárlást, bruttó    200.000,- Ft, 
                             – az udvari tereprendezést,        bruttó 2.900.000,-Ft összegben, 
egyben kéri több árajánlat beszerzését a beruházások 
tekintetében. 
-  A Széchenyi István Általános Iskola beruházási igényei közül az alábbiakat valósítja 
meg az évi pályázati önerőkeret terhére: 
                             – A Kossuth úti iskola teljes meszelése, az Iskola utcai épületben a 
tetőtér tartós falfestése és tetőtéri ablakok festése, összesen: 2.662.880,- Ft + ÁFA 
összegben, 
                             – az iskolai könyvtár, fejlesztőszoba és számítástechnikai terem 
villanyszerelési munkálatai, összesen:  217.504,- Ft + ÁFA összegben, 
                             – konyha helyiségeinek vakolat javítása, csempézése és a vizesedést, 
vakolat-levállást  előidéző okok feltárása és megszüntetése, összesen:  433.600,- 
Ft + ÁFA összegben, 
                             – tanulmányterv készíttetése az iskolai konyha bővítésének 
lehetőségére.  
A testület több árajánlat beszerzését kéri a fenti beruházások megvalósítása érdekében. 
 



-  Az I. sz. háziorvosi rendelő bővítési és egyéb munkálataira, 2.000.000,- Ft + ÁFA 
keretösszeget biztosít az évi pályázati önerőkeret terhére, és ehhez kéri újabb 
árajánlatok beszerzését. 
-  A Jegyző által lakott szolgálati lakás ajtó és ablakcseréjét bruttó 160.000,- forintért 
elvégezteti az évi pályázati önerőkeret terhére. 
-  Nem  vezeti be a hűségjutalom intézményét a Széchenyi Általános Iskola által 
benyújtott formájában, ugyanakkor  az önkormányzati üléseken elhangzottaknak 
megfelelően javasolja a kérdéskör továbbgondolását az érintett érdekképviseletek 
bevonásával. 
 
-  Az eddigiekben éveken keresztül alkalmazott 2 %-os jutalomkereten felül – a 2005. 
január 01-től hatályos kötelező jogszabályi előírás miatt – további 2 %-os kereset-
kiegészítést tervez be az alábbiak szerint, a 2005. évi bértartalék terhére: 
- mezőőri szolgálat -     91 eFt + járulékai,  
-  háziorvosi szolgálat -     152 eFt + járulékai,  
– védőnői szolgálat -     86 eFt + járulékai, 
– házi segítségnyújtás -     21 eFt + járulékai, 
– közművelődés -                76 eFt + járulékai, 
– könyvtár -                  31 eFt + járulékai, 
– parkfenntartás -      38 eFt + járulékai, 
– igazgatás -               409 eFt + járulékai, 
-  A Széchenyi István Általános Iskola jutalomkeretét 400.000,- Ft + járulékaival 
megemeli, a bértartalék terhére, melynek célja egy a betegsége miatt arra rászoruló 
kislány taníttatása érdekében végzett külön munka díjazása. Ennek havi összege 
40.000,- Ft + járulékai, melyet a Képviselő-testület addig biztosít, amíg a kislány 
magántanulóként történő taníttatása  orvosilag indokolt. 
- A munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítést, a költségvetésben 

betervezett összegen felül a 2005. évben 1.000.000,- Ft-os keretösszegben 
biztosítja, az érintett legfeljebb középfokú végzettségű – technikai – dolgozók 
illetményéhez. Az intézmények az érintett dolgozók létszámának arányában kapják 
meg a fenti összegből jutó részt.  

-  A helybeli két történelmi egyházközség, 2005. évi támogatását 250-250.000,- Ft-ról  
350-350.000,- Ft-ra emeli, hiszen ezen támogatási összeg évek óta nem változott. 
-  Az Önkormányzat tulajdonában lévő gyulai üdülőbe újabb 2 db kerékpárt vásárol,  
bruttó 50.000,- Ft-os keretösszegben. 
-  Pályázatot ír ki a civil szervezetek támogatására 500.000,- Ft keretösszeg erejéig a 
2004. évi feltételekkel, azzal a módosítással, hogy az elszámolás határideje 2006. 
március 31. napjában kerül meghatározásra. (A pályázat jelen Hírmondóban 
olvasható!) 
-  Módosítja egy korábbi határozatát azzal, hogy a fennmaradó önkormányzati 
tulajdonú aranykorona mennyiségből, 2,99 Ak értékben kiváltja a 049/3 hrsz-ú, c. 
alrészletű, 2.874 m2 nagyságú szántó művelési ágú területet is. Ez azért szükséges, 
mivel az északi iparterületen lévő 8,5 hektáros önkormányzati ingatlan végleges 
méretének tisztázásával, az 5-ös út és az elkerülő út átkötésében lévő út, 
önkormányzati tulajdonba kell, hogy kerüljön.  
 



A KÉPVISELŐ-TESTÜLET EZUTÁN A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁG HATÁROZATI 
JAVASLATAIT TÁRGYALTA ÉS A KÖVETKEZŐ DÖNTÉSEKET HOZTA: 
-  A helyi védettség megszüntetéséhez szükséges eljárást  megindítja az alsónémedi 
0204/49-50-es  hrsz-ú területekre, az alsónémedi 0202/12-16 a 0202/39-40, 0202/42-
43, 0202/46-47 és 0202/50-51  hrsz-ú területekre. Fenti területek ( Templom utca 
folytatása illetve Gyáli út melletti terület) régebbi megyei tanácsi rendeletek alapján 
tévesen kaptak helyi védelmet, így a Képviselő-testület kezdeményezte a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság  hozzájárulásának megszerzését ezek ingatlan-nyilvántartási 
törlése érdekében. 
 -  Miután köztudott, hogy a Képviselő-testület mintegy másfél éves előkészítő munkát 
követően 2004. tavaszán fogadta el Alsónémedi új szabályozási tervét, a Képviselő-
testület elutasította Acsai Károly, Kiss Gábor és Zsebedics Ferenc 04/15, 04/16 és 02/6 
hrsz-ú területekre vonatkozóan benyújtott lakóterületté történő átminősítés iránti 
kérelmét, hiszen ez máris a friss szabályozási terv módosítását jelentette volna.  
Ugyanígy járt el a Képviselő-testület Seregély Istvánné és társai által benyújtott 
lakóterületté történő átminősítés iránti kérelme ügyében.  Emellett a Képviselő-testület 
döntött arról is, hogy ezen kérelmeket a Rendezési Terv esetleges következő 
módosításakor ismét tárgyalni fogja. 
 -  Nem járul hozzá a Roncs-Ranch KFT által, a  0234/3 hrsz-ú és a 0240/26 hrsz-ú 
területekre tervezett, több mint 48 hektár területű  bányatelek fektetéséhez, mivel az 
Alsónémedi Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 8/2004. 
(05. 03.) sz. rendelet 3. §. (1) bekezdése azt nem teszi lehetővé, emellett pedig azért 
sem, hiszen eredendően a kérelmező egy az emberek pihenését szolgáló 3,8 hektár 
területű csónakázó tavat kívánt kialakítani, nem pedig egy 48 hektár területű 
sóderbányát. 
-  Christov Csaba által a 77/3 hrsz-ú terület (Árpád út 1. szám melletti terület) 
megvásárlására beadott árajánlatát nem fogadta el. A terület vételárát 2.000,- Ft/m2 + 
ÁFA összegben határozta meg. Az adás-vétellel kapcsolatos minden költség a vevőt 
terheli.  
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete, ezután a Kulturális és Oktatási Bizottság 
határozati javaslatára – úgy döntött, hogy a Fantázia Alapfokú Művészeti Oktatási 
Intézmény számára a 2004-2005. tanév II. félévében is biztosítja a Halászy Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeinek ingyenes használatát. (Ezen döntés egyik 
alapvető indokaként értékelte a Képviselő-testület, hogy a központi költségvetés 
gyermekenként 9.000,- Ft/év összeggel csökkentette az ilyen művészeti iskolák eddigi 
támogatását.) 
A testület ezt követően úgy határozott, hogy  a Nemzeti Kulturális Alapprogram 
Közművelődési Szakmai Kollégium által kiírt, közművelődési célú nyári tábor 
támogatására a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot nyújthat be, 
melyre a Művelődési Ház költségvetéséből a 30 %-os önrészt, azaz 120.000,- Ft-ot 
biztosítja és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton nyert teljes összeget 
a pályázatban megjelölt cél megvalósítására fordítja. 
 



Ezután a Népjóléti és Egészségügyi Bizottság határozati javaslatára, valamint Pest 
Megye Önkormányzatának szakmai véleménye alapján, a Képviselő-testület elfogadta 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Szociális  Szolgáltatástervezési 
Koncepcióját. 
 
Ezután a testület elfogadta a Polgármester szóban kiegészített írásbeli beszámolóját az 
előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről. 
 
A Képviselő-testület ezt követően, zárt ülés keretein belül tárgyalta  a Jogi és Ügyrendi  
Bizottság előterjesztése alapján, a Boss-Immobilien Kft-vel kötendő megállapodás 
részleteit, azt a határozatokban foglalt módosításokkal együtt elfogadta és egyben 
felhatalmazta a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
Ugyancsak zárt ülésen tárgyalt a testület a Kistói utca mögötti önkormányzati terület 
fejlesztéséről. 
 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete legközelebbi rendes ülését  
március 25-én, pénteken, 17 órakor tartja. Ezt megelőzően 2005. március 25-én, 16 
órakor képviselői fogadóórára várjuk a helybeli polgárokat. Kérjük egyre többen 
vegyenek részt ezen és az ezt megelőző bizottsági üléseken, hogy ezzel is erősítsék 
döntéseink megalapozottságát. Ezek időpontjáról hirdetőtábláinkon illetve a 
Polgármesteri Hivatalban  is közzétett hirdetményről is értesülhetnek. 
 
                                                                          Tájékoztató Bizottság 



Hírek iskolánk életéből 
 

Iskolánkban április 10- 11-12 -én rendezzük meg hagyományőrző 
kulturális rendezvénysorozatunkat, a Széchenyi Napokat. 

 
A vasárnap 3 órakor kezdődő megnyitón ünnepi beszédet mond:  

Bánffy György, Kossuth-díjas színművész 
 
Nevelőtestületünk a 2004/2005. tanévet a kreativitás évének nyilvánította, 

mely az ötletességet, az egyéni alkotókedvet, a fantáziadús problémamegoldást 
helyezi előtérbe. 
Ebben a világban, ahol a TV-n, videón, számítógépen keresztül kész információk 
egész tömege árad gyermekeink felé, s nekik csak ülni kell a műsorközlő 
készülékek előtt, mint passzív befogadó, nagy szükség van ilyen lehetőségek 
kihasználására. 
Fontos, hogy tanulóink mind testüket, mind szellemüket próbára tegyék, hogy 
fejlődő világunkban kezdeményező kedvűek, alkotni, újat teremteni képesek 
legyenek. 
Programjaink összeállításában ez a cél vezérelt bennünket. 
 
Kiállításaink, meghívott előadóink szintén azt próbálják népszerűsíteni, hogy ne 
elégedjünk meg a készen tálalt dolgok passzív elfogadásával, hanem bátran és 
merészen kísérletezzünk, igyekezzünk a világot ismereteink birtokában 
megérteni. 
 
Hétfőn az alsó tagozatos tanulók az Állatkertben tréfás akadályverseny keretében 
ismerik meg az ott élő állatokat. Így lehetőségük van életben is megfigyelni az 
állatok viselkedését, barátkozhatnak a távoli földrészek különleges állatvilágával 
és a hazai élővilág, élőhelyek érdekességeivel is. 
A felső tagozatos tanulók ezalatt a Csodák Palotájába látogatnak. Itt számos 
technikai érdekesség, fizikai jelenség, logikai összefüggés tárul szemük elé. 
Kipróbálhatják azokat a szerkezeteket, melyek a fizika és mechanika hasznos, és 
élményszerű törvényszerűségeit tárják szemük elé. 
 
Az elmúlt években több idősebb lakostól kaptunk kedves, köszönő szavakat az 
egészségügyi vizsgálatok megszervezéséért. Úgy döntöttünk, hogy ezen a napon 
erre ismét lehetőséget biztosítunk: 

- az infarktus- és érrendszeri betegségre való hajlam kiszűrésére 
- rákszűrésre 
- csontsűrűség-vizsgálatra 
- szemvizsgálatra 
Kérjük, hogy saját érdekükben minél többen jöjjenek el ezekre a 
vizsgálatokra.  
 
A várakozás ideje alatt tekintsék meg a tetőtérben megrendezésre kerülő 
kiállításainkat. 



- bemutatkozik Esztergályos Cecília színművésznő, mint keramikus 
- Kovács Endre vasútmodell kiállítása – működő terepasztal várja az 

érdeklődőket 
- Zsila Sándor természetfotó-művész képeivel ismerkedhetnek meg 
- Farkas Attila iskolánk volt tanulója mutatja be faégetési technikával 

készített képeit 
 
A kiállítások megtekinthetők vasárnap délutántól kedd délutánig. Szeretettel 
várunk minden érdeklődőt! 
 
Természetesen az újdonságok mellett programjainkban megtalálhatók lesznek a 
megszokott, kedvelt események is. Így kedden a Janák László emléktornán a 
környező települések focistái mérik össze ügyességüket. Újra itt lesz a  kicsik 
kedvenc szórakozása a „légvár”.  
A dabasi Tűzoltóság szervezésében életszerű helyzetek teremtésével 
ismerkedhetnek a gyermekek a tűzoltók nehéz és felelősségteljes munkájával, a 
dabasi Rendőrkapitányság szervezésében pedig a helyes közlekedési ismeretekről 
adhatnak számot versenyfeladatokon. 
 
 
Kulturális rendezvénysorozatunkat kedden délután az alsósok és felsősök irodalmi-
zenés délutánja zárja. Megemlékezünk Móra Ferenc születésének 125. és halálának 
70. évfordulójáról. Vendégünk lesz: Vészits Andrea, az író dédunokája. 
A felsősök irodalmi műsorukkal József Attila születésének 100. évfordulójára 
emlékeznek. 
Az irodalmi összeállítást az idegen nyelvi csoportok színes, táncos műsora zárja. 
 
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves Szülőt, Nagyszülőt, minden Érdeklődőt az 
ünnepélyes megnyitóra, majd az azt követő rendezvényeinkre! 
 
 
        
 
Versenyeredményeink 
 
„Nyelvünkben élünk” 
 Továbbjutók a megyei versenyre: 
 7. évfolyam: Sándor Anna, Makkai Bianka, Horváth Nóra, Seregély Diána 
 8. évfolyam: Kadocsa Dalma, György Péter, Nagy Krisztina 
 
Varga Tamás Matematika Verseny 
 Megyei fordulóról országos fordulóba jutott tovább: Nagy Krisztina 8. oszt.  
 
Körzeti kézilabda diákolimpia 
II. helyezett:  III. korcsoport lányok: Dávid Viktória, Tóth Barbara, Kincses 
Nikolett,         Szlovicsák Réka, Végh Klára, 



Sándor Anna,         Makkai Bianka, Garai 
Alexandra, Zelovics         Katalin, Mózes 
Nikolett, Jobbágy Iduska 
 
III. helyezett:  IV. korcsoport lányok: Kadocsa Dalma, Mészáros Edina, Kiss 
         Hajnalka, Szarka Beáta, Seregély 
Diána,          Krasnyánszki Bernadett, 
Dávid Viktória, Karsai         Gréta, Marosi Brigitta 
 
III. helyezett:  IV. korcsoport fiúk:   Szabó Zsolt, Tóth Tibor, Mák 
Tibor, Mészáros         Zoltán, Győrvári Dávid, 
Michle Zoltán, Takács                   Gergő, Mózes Sándor, 
Fazekas Szilárd,  
        Szegedi Dávid 
 
 
 
 
Szavalóverseny 
 
Az alsótagozatos munkaközösség március 3-án rendezte meg a kisiskolások 
hagyományos vers- és prózamondó versenyét. 
A 48 csillogó szemű kisgyermek előadásában szebbnél szebb versek, mesék 
elevenedtek meg.  
 
A legügyesebbek közül a következő tanulókat emeltük ki: 
1. osztályosok:  Farkas Katalin, Fábián István, Szlovicsák Dömötör,  
    Dömötör Boglárka, Icsó Réka, Jobbágy Dorina 
2. osztályosokl:  Jancsó-Todoranov Nikola, Kiss Fruzsina, Steingruber Virág,  
                                   Viski Nóra 
3. osztályosok: Gendur Nikolett, Hajdú Eszter, Rantal Renáta, Tüske Zoltán 
4. osztályosok:  Jancsó-Todoranov Natália, Jobbágy Piroska, Boros Petra 
                             
          
                                                                               Mayer Istvánné 
                                                                                   igazgató 
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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdésében előírt 
kötelezettségemnek eleget téve Alsónémedi Nagyközség Képviselő-
testületének az alábbiak szerint teszem meg a település közbiztonsági 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról a Dabasi Rendőrkapitányság 2004. évi 
tevékenységével kapcsolatos beszámolóját. 
 
A 2004. évben végzett munkánk értékelése előtt az alábbi adatok 
ismertetését tartom lényegesnek: 
 
A Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 15 település tartozik az 
alábbi megoszlásban: 3 város /Dabas, Gyál és Őrkény/, 3 nagyközség 
/Alsónémedi, Bugyi és Ócsa/, valamint 9 község /Felsőpakony, 
Hernád, Inárcs, Kakucs, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, 
Újhartyán és Újlengyel/. 
 
A Rendőrkapitányság szervezetén belül 2 rendőrőrs működik: a Gyáli 
Rendőrőrs /Felsőpakony/ és az Örkényi Rendőrös /Hernád, 
Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva/ illetékességi területtel. 
 
A települések közül a 89/1997. /V. 28./ Korm. rendelet Alsónémedi, 
Felsőpakony, Gyál és Ócsa településeket sorolta be a budapesti 
agglomeráció kiemelt térségéhez tartozó települések körébe. Az 
agglomerációs gyűrűhöz való tartozás hatása leginkább Gyál esetében 
érzékelhető és kézzelfogható, hiszen a város teljesen összenőtt 
Budapest XVIII. kerületével.   
 
A közel 800 km2-es illetékességi területünk jelentős tanyavilággal 
rendelkezik, az itt élő lakosság száma pedig megközelíti a 90.000 főt, 
mely a Budapest területéről történő kiköltözések miatt folyamatosan 
növekszik. Dabason jelentős számú szlovák, míg Újhartyánon sváb 
nemzetiség él. A Budapest—Lajosmizse—Kecskemét vasútvonal 
mentén elhelyezkedő településeken /Gyál, Ócsa, Inárcs, Kakucs, 
Táborfalva és Őrkény/, valamint Tatárszentgyörgyön jelentős számú 
roma kisebbség él. A terület nagyságából, elhelyezkedéséből adódóan 



jelentős számú rendőrkapitánysággal vagyunk határosak az alábbiak 
szerint: 
 
É: BRFK XVIII. Ker. Rk. és XX-XXIII ker. Rk. 
ÉK: Monori Rk. 
K: Ceglédi Rk. 
D: Kecskeméti Rk. 
DNY: Kunszentmiklósi Rk.. 
NY: Ráckevei Rk.  
ÉNY: Szigetszentmiklósi Rk.   
 
 
 
Úthálózatunk hossza 343 km, területünkön 3 nagy forgalmú főútvonal 
/M-5 autópálya 31.7 km, 5. számú főút 41.2 km és a 405. számú főút 
3.3 km hosszan, valamint 1 jelentős forgalmat lebonyolító vasútvonal 
/Budapest - Lajosmizse - Kecskemét/ halad át. Itt kell  megjegyeznem, 
hogy az évközi átszervezés következtében az M-5 autópályának az 
ellenőrzése a REBISZ Autópálya Rendőrség, Autópálya Alosztály Dabas 
illetékességi területéhez került. Alsónémedi külterületén kisebb légi 
járművek fogadására alkalmas fel- és leszállópálya található, mely 
azonban nem bonyolít jelentősebb forgalmat. 
 
A nemzetgazdaság szempontjából is jelentőséggel bíró ipari objektum 
területünkön nincs. Budapest közelsége, a kedvező közlekedési 
viszonyok, a képzett munkaerő jelenléte és az önkormányzatok 
közreműködése következtében több gazdasági társaság létesített, illetve 
jelenleg is létesít telephelyet, ipari üzemet illetékességi területünkön 
/pl.: Penny Market, Cora, CBA/, valamint jelentős mértékű az ipari 
parkok térhódítása is /pl.: Dabas, Újhartyán, M-5 autópálya gyáli 
szakasza mentén/. A   Duna folyó egykori elhagyott medrében feltárt 
nagy mennyiségű sóder, illetve kavics miatt az elmúlt időszakban 
tovább folytatódott illetékességi területünkön az újabb bányák nyitása, 
illetve a meglévők bővítése, mely leginkább Alsónémedi, Bugyi és Gyál 
települések területét érinti. A bányákhoz kapcsolódóan ipari feldolgozó 
üzemek is épültek /Pl.: Lasselsberger-Knauf Kft., Duna-Bet Kft./. Ezen 
tényezők jelentős mértékű gazdasági fejlődést eredményeztek a 
térségben, ugyanakkor érezhető volt a negatív hatásuk is: jelentősen 
bővült az átmenő forgalom, mely sok esetben már az elviselhetetlenség 
határát súrolja és ennek az érintett  településeken élők több 
alkalommal hangot is adtak forgalomlassító demonstrációk 
szervezésével. Nőtt az ingázók száma, valamint egyre gyakrabban 
jelennek meg a más kapitányság illetékességi területén élő bűnözők, 
bűnözői csoportok. 
 



Területünkön található egy hadilőtér is /Dabas-Tatárszentgyörgy-
Őrkény-Táborfalva térsége/, mely jelentősége az utóbbi években 
megnövekedett. Korábban a KFOR és az SFOR erőkhöz tartozó 
amerikai katonák, később pedig az Irakban békefenntartói feladatokat 
ellátó magyar kontingenshez tartozók kapták meg itt a szükséges 
kiképzést, illetve végezték a megfelelő lőgyakorlatot. A Magyar 
Honvédség is rendszeresen tart itt lőgyakorlatot. Ennek következtében 
évente több alkalommal le vannak zárva a lőtér menti utak, mely a 
forgalom fennakadását eredményezi. 
 
Működési feltételeinkben nem következett be jelentős változás, ennek 
ellenére a térség bűnügyi, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzete 
az elvárásoknak megfelelően alakult. 
 
Az állománytábla szerint 122 hivatásos és 18 közalkalmazotti 
státusszal rendelkezünk.   
 
 
 
 
A hivatásos állományból év közben 6 fő távozott és ezzel szemben 10 fő 
érkezett. Közalkalmazotti állomány körében 1 fő csökkenés volt az év 
során. Így megállapítható, hogy a korábbi évhez képest a fluktuáció 
mértéke növekedett. Ez tulajdonképpen pozitívumként is értékelhető 
jelenség, mert az érkezők létszáma meghaladta a távozókét. 
 
2004-ben az előző évhez képest csökkent a szolgálati gépjárműveink 
száma, év végén 11 db. szolgálati gépkocsival és a 2 db. szolgálati 
motorkerékpárral rendelkeztünk.   
 
A Pest megyei Rendőr-főkapitányság tovább folytatta – a kapitányságok 
szintjén – a részben önálló gazdálkodást. 
 
A számunkra meghatározott keretet betartottuk, azonban ez nagyon 
nagy nehézségekbe ütközött, illetve ki lehet jelentetni, hogy – főleg az 
év utolsó negyedévében – ez a szakmai munka rovására is ment. 
 
Mindezeken túl jelentős terhet rótt ránk a kötelezően előírt bevétel 
teljesítménye, amely irreális nagysága miatt teljesíthetetlen.  
 
Kiemelkedően jó a kapcsolatunk a Dabas TV-vel, amely nem csak 
Dabason, hanem a környező településeken is sugározza műsorát. 
Együttműködési megállapodás megkötésére is sor került, amelynek 
lényege, hogy heti rendszerességgel bűnügyi vonatkozású tájékoztatást 
küldünk a tv-nek a területünkön történt eseményekről és azok 



tanúságairól, melyek az ún. „Rendőrségi rovat” cím alatt kerülnek 
sugárzásra a kábeltelevíziós csatornán, melyet több alkalommal is 
megismételnek. E műsor keretében a lakosság tájékoztatást kap a 
város és vonzáskörzetének bűnügyi helyzetéről. Ugyanakkor 
lehetőségünk van arra is, hogy egy-egy esetben a szakterület vezetői, 
illetve beosztottjai nyilatkozzanak az éppen időszerű kérdésekről, 
felmerülő problémákról és személyesen adjanak tanácsot annak 
érdekében, hogy minél kevesebben váljanak bűncselekmény 
áldozatává. 
 
Az úgynevezett „SZEM” /Szomszédok Egymásért Mozgalom/ 
kialakítása és szélesebb körben történő elterjesztése céljából a Dabas 
Tv-ben külön előadást szerveztünk, valamint figyelemkeltő 
szórólapokat és „Vigyázzunk Együtt” címmel tájékoztató füzeteket 
terjesztettünk az illetékességi területünkhöz tartozó települések 
lakossága körében a betöréses lopások megelőzése és visszaszorítása 
érdekében. Ezeken keresztül tájékoztattuk a lakosságot a főbb 
elkövetési módokról, az esetleges megelőzés lehetőségeiről. 
 
2004-ben sajnos nem tudtuk folytatni a korábbi években megkezdett 
D.A.D.A. program oktatását, mellyel az általános, illetve a középiskolai 
oktatásban résztvevő ifjúság körében próbáltuk meg felhívni a 
figyelmet a kábítószer- és alkoholfogyasztás, a dohányzás és az AIDS 
veszélyére. Ennek oka az, hogy a megnövekedett munkaterhek mellett 
nem tudtunk előadót biztosítani ezen feladat ellátására, de megfelelő 
létszámhelyzet esetén ezt a programot feltétlenül újra kell indítanunk. 
Ennek ellenére azonban több iskolában jártunk eseti jelleggel és a fenti 
témakörökben előadásokat tartottunk, de előfordult , hogy felnőtt 
munkahelyi közösség részéről érkezett hasonló felkérés, melynek eleget 
is tettünk.  
 
A családon belüli erőszak terjedésének megelőzése érdekében 
megtörtént a veszélyeztetett családok felmérése, illetve azokat az év 
során folyamatosan figyelemmel kísértük. A családon belüli 
bűncselekmények elkövetőinél a megelőzés érdekében számos esetben 
utóellenőrzést hajtottunk végre. A megelőzés érdekében napi 
kapcsolatban állunk a helyi önkormányzatok gyámügyi előadóival, a 
családsegítő szolgálatokkal, a településeken működő védőnőkkel, 
orvosokkal és az oktatási-, nevelési intézetekkel. Kölcsönösen 
tájékoztatjuk egymást a felmerülő problémákról, azok megoldásáról. 
 
Sajnos illetékességi területünkön áldozatvédelmi iroda továbbra sem 
működik. Kezdeményezések történtek már ezen a területen, de az 
anyagi feltételek még nem biztosítottak egy jól működő „Áldozatvédelmi 
iroda” finanszírozásához. Ennek hiányában a bűncselekmény 



áldozatává vált lakosság részére a helyszínelés során tudunk csak 
tájékoztatást adni annak érdekében, hogy a jövőben ne forduljon elő 
velük hasonló eset, valamint a büntetőeljárás során nyílik csak 
lehetőség a sértettek információval való ellátására  az állami 
kárenyhítési lehetőségekkel kapcsolatosan. 
 
Folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk a vagyonvédelmi cégek által 
működtetett ún. csendes riasztó rendszerek propagálására, melyek 
hatékony segítséget nyújtanak a vagyon elleni bűncselekmények 
visszaszorításában. 
 
 

BŰNÜGYI HELYZET 

 

 

A kapitányság illetékességi területén 2250 bűncselekmény vált 
ismertté tavaly, míg az azt megelőző időszakban 2050. Látható, hogy ez 
egy 9,8 %-os növekedést jelent, ami a tavalyi évi 18 %-os csökkenéshez 
képest kicsit előre látható is volt.   
 
A bűncselekmények struktúráját tekintve továbbra is a vagyon elleni 
bűncselekmények a maghatározók, ezen bűncselekmények száma 
2004. évben 1.319 volt az előző évi 1.220-al szemben, ez 8,1 %-os 
emelkedést jelent. A vagyon elleni bűncselekmények aránya az 
összbűnözésen belül továbbra is csökken: 58,65 % a korábbi 59,5 %-
hoz képest. 
 
A bűnügyek településenkénti megoszlását tekintve legfertőzöttebb 
továbbra is Gyál, ahol a bűncselekmények 22 %-át követték el (a 
korábbi időszakban 23 % volt) és Dabas, ahol 16  %-os az elkövetési 
arány (korábban 17 % volt). Ez az összes bűncselekmények 38, %-át 
jelenti, ugyanakkor a két városban él a lakosság 43 %-a. 
Alsónémediben a 2004. évben a bűncselekmények 5.5 %-át (118) 
követték el.   
 
 
Alsónémediben ismertté vált bűncselekmények száma 2000-től 2003-ig 
folyamatosan csökkent, 2003-ban nem változott, 2004-re egy csekély 
mértékben, 2.6 %-kal, 116-ról 118-ra emelkedett.  
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Az elmúlt 5 évben a bűncselekmények alakulását az alábbi táblázat mutatja:  
 
Bűncselekmények/év 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 
Személy elleni bcs. 8 5 5 9 20 
Testi sértés 5 5 4 7 17 
Magánlaksértés 0 0 0 2 1 
Önbíráskodás 3 0 1 0 0 
Foglakozás körében elk. vesz. 0 0 0 0 0 
Kényszerítés 0 0 0 0 2 
Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bcs. 4 2 2 1 1 
Kiskorú veszélyeztetése 2 0 0 0 1 
Tartás elmulasztása 2 2 2 1 0 
Erőszakos közösülés 0 0 0 0 0 
Megrontás 0 0 0 0 0 
Szeméremsértés 0 0 0 0 0 
Közrend elleni bcs. 14 16 10 10 9 
Közveszélyokozás 0 0 0 0 0 
Visszaélés lőfegyverrel v. lőszerrel 2 0 1 4 0 
Közveszéllyel fenyegetés 2 0 0 0 0 
Garázdaság 0 4 2 1 2 
Okirathamisítás 0 1 0 0 1 
Visszaélés okirattal 10 11 7 3 4 
Visszaélés kábítószerrel ** ** ** 2 2 
Vagyon elleni bcs. 138 86 71 63 66 
Lopás  104 66 46 46 46 
Betöréses lopás 18 6 7 7 8 
Sikkasztás  4 2 1 1 0 
Csalás 5 1 1 3 3 
Rongálás 2 5 8 6 8 
Orgazdaság 0 0 0 0 0 
Jármű önkényes elvétele 1 0 1 0 1 
Egyedi azonosító jel meghamisítása 4 6 7 ** ** 
Kiemelt bcs. 2 4 3 4 1 
Emberölés  0 0 0 0 0 
Rablás  1 4 0 4 1 
Zsarolás 1 0 3 0 0 
Közlekedési bcs. 6 8 10 14 8 
A közlekedés biztonsága elleni bcs. 0 1 0 0 0 
Halálos közlekedési baleset okozása 0 0 2 1 0 
Egyéb közlekedési baleset okozása 6 3 6 4 6 
Ittas járművezetés 0 3 2 7 1 
Cserbenhagyás  0 1 0 2 1 
Egyéb bcs. 11 15 15 15 13 
Összesen 183 136 116 116 118 

 
 
 
 
A statisztikai adatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a regisztrált 
bűncselekmények legjelentősebb részét továbbra is a vagyon elleni 



bűncselekmények képezik. E bűncselekményi kategóriában – 
Alsónémedi tekintetében – 4.8 %-os emelkedés (3 bűncselekmény) 
figyelhető meg.  
 
Az összes bűncselekményeken belüli aránya 54.3 %-ról 55.9 %-ra nőtt 
az elmúlt évben. Kapitánysági szinten ez az arányszám – ahogy fentebb 
is említettem – 58.65 %.  
 
A kategórián belül a lopások és a dolog elleni erőszakkal elkövetett 
lopások (betörések) a meghatározók. Lopást 2003-ban és 2004-ben is 
46 – 46-ot követtek.  A betörések száma 14.3 8 %-kal nőtt, 7-ről 8-ra.  
 
A településen 2004-ben 1 kiemelt bűncselekmény történt: 1 rablás. A 
testi sértések száma 7-ről 17-re nőtt. A Bűnügyi Osztály állománya az 
év során számos alkalommal portyázott, illetve tartott körözési és 
bűnügyi akciót a város területén. 
 
Az ismeretlenes felderítési mutatónk 42 %-os volt, tavalyelőtt 41.6 %, 
míg a nyomozás-eredményesség 46.9 % (2003-ban 45.4 %).   

 

 

KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG 

 
 
A beszámoló elején már szó volt arról, hogy kapitányságunk területe közel 
800 négyzetkilométer, és a lakosok száma is megközelíti a 90.000 főt. A 
meglévő létszámviszonyok sajnos nem elégségesek ahhoz, hogy ekkora 
területen állandóan biztosítsuk a rendőri jelenlétet. A körzeti megbízotti 
hálózat kiépítésével is megpróbáltuk elérni, hogy minél több egyenruhás 
kollégát tudjunk a közterületre vezényelni. Az Önkormányzatok segítségével 
sikerült elérni, hogy jelenleg már csak 2 fő KMB-s hiányunk van.  
 
A bűnügyi helyzet alakulását nagyban befolyásolta a Közrendvédelmi 
Osztály tevékenysége is. A Közrendvédelmi Osztály teljesítménye az 
előző évi szinten stabilizálódott.  
 
A 2004. évben is sok volt a közterületi szolgálattól elvonó tényező, 
vezénylések, iskolák, tanfolyamok. A tavalyi évben az átkísérések 
száma jelentősen, 47.4 %-kal, a 2003. évi 694 esetről 1023-ra nőtt. 
 
A tavalyi évben a közrendvédelmi állomány összesen 49 alkalommal 
szervezett, illetve vett részt különböző akciókban. Ezen akciók jelentős része 
nem önállóan, hanem a társszervek /pl.: Határőrség, Vám- és 
Pénzügyőrség/, illetve együttműködő szervek /pl.: ÁNTSZ, önkormányzati 
hatóságok képviselői, Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőség/ 
képviselőinek bevonásával került sor.  
 



 
Mindezek mellett közreműködtünk még a szokásos éves ünnepi 
rendezvények helyszíneinek a biztosításában. A biztosítások jelentős 
részét önerőből, kisebbik részét pedig a rendőrséggel együttműködő 
polgárőrségek, mezőőri szolgálatok bevonásával hajtottuk végre. 
 
A 2004. évben továbbra is hangsúlyt fektettünk az „ősi mesterség”, a 
prostitúció elleni fellépésre. Alsónémedi az 5-ös számú főútvonallal 
érintett. Az év során rendszeresen előállítottuk az út mentén álló 
prostituáltakat és a bíróság leterheltségének függvényében gyorsított 
szabálysértési eljárás keretében bíróság elé állítottuk őket. Munkánk 
eredményeképpen az ezirányú tevékenységet folytatók számát 
jelentősen csökkentettük.  
 
A prostitúció elleni fellépés mellett jelentős erőket kötött le az 
idegenrendészeti ellenőrzések, akciók végrehajtása is, mely során 
számos jogellenesen az országban tartózkodó, illetve munkát vállaló 
külföldi állampolgár előállítására került sor. Az ellenőrzések 
végrehajtásába bevontuk a Határőrség és az Országos Munkaügyi és 
Munkabiztonsági Főfelügyelőség munkatársait is.  
 
Szeretném kiemelni a kedvezően alakult bűnügyi és közbiztonsági 
helyzetben Tóth Gábor rendőr zászlós és Dernóczi Zoltán rendőr 
törzszászlós szerepét. Az ő munkájának is köszönhető hogy 
Alsónémedin javult a közbiztonság helyzete és a lakosok 
biztonságérzete. Köszönjük az önkormányzat közreműködését körzeti 
megbízottainknak nyújtott támogatásukért.  
 
A viszonylag jónak mondható állapotok kialakításához jelentős 
mértékben hozzájárult a településen mezőőrség, valamint a csendes 
riasztó rendszerek is. 
 
 

KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI HELYZET 

 
 
Kapitányságunk közlekedésbiztonsági helyzetét nagymértékben 
befolyásolja, hogy két főútvonal és egy autópálya halad át 
területünkön. 
 
A tavalyi évben illetékességi területünkön 527 baleset történt, ez 28 %-
os csökkenést jelent a 2003. évi 732 balesetszámhoz képest. 
 
A személyi sérüléses balesetek száma 220-ról 225-re emelkedett (+ 2.2 
%). Ebből 13 (-31.2 %) halálos kimenetelű volt, 96 (+41.1 %) súlyos 
sérüléssel, 116 (-14.7 %) pedig könnyű sérüléssel járt. A személyi 



sérüléssel járó balesetek vizsgálatánál megállapíthatjuk, hogy az 
összes balesetszám kismértékű növekedése mellett a halálos 
kimenetelű és a könnyű sérülést eredményező baleseteknél a 
csökkenés jelentős az előző évhez képest, míg a súlyos sérüléssel járó 
baleseteknél sajnos növekedés volt tapasztalható.  Anyagi kárral 
végződött balesetnél 302 esetben történt rendőri intézkedés az előző évi 
512 esettel szemben. 
 
Az összbalesetszám csökkenésének legfőbb oka, hogy az M5 autópálya 
2004. április 01-től bekerült a matricás hálózatba, ezt megelőzően és 
követően súlykorlátozás bevezetésére került sor az 5. számú főúton. 
Ezek együttes hatása következtében a tranzit nehéz-tehergépjármű 
forgalom gyakorlatilag megszűnt az 5. számú főúton, a forgalom 
ritmusa sokkal egyenletesebb és tempósabb lett, ezért jelentősen 
csökkent ezen az útszakaszon a balesetek száma. 
 
Az elmúlt évben is a legtöbb sérüléses baleset Gyál város területén 
történt, szám szerint 44, ez megegyezik a 2003. évivel. Ezt követte 
Ócsa nagyközség 32 balesettel, mely 128 %-os növekedést jelent a 
megelőző időszak 14 balesetéhez képest. Harmadik a sorban Dabas 
városa 29  balesettel, mely 6.45 %-kal kevesebb az előző évi 31 
személyi sérüléses balesethez képest. Alsónémedin 2004-ben 7 
személyi sérüléses közlekedési baleset történt.  
 
Területünkön baleseti gócpont továbbra sem alakult ki, azonban egy-
egy területen, községen belül találhatók olyan utak, ahol több baleset 
is történt, de ez nem egy kereszteződésre vagy egy szűk útszakaszra 
korlátozódtak, hanem az adott útszakaszon, településen megoszlottak. 
 
A balesetek megelőzése érdekében a 2005-es esztendőben a közúti 
közlekedési ellenőrzések fő irányának a balesetek szempontjából 
leginkább érintett területekre, elsősorban Gyál és Dabas városára, 
Ócsára és a 405. számú főút illetékességi területünkön áthaladó 
szakaszára kell irányulnia, mely településeken és útszakaszon a 
balesetek számának stagnálása, illetve jelentős mértékű növekedése 
volt megfigyelhető. 
 
A területen a személyi sérüléses balesetekben az elsődleges baleseti ok 
a tavalyi évben továbbra is a gyorshajtás (66 db, a balesetek 29.3 %-a), 
ezt követi a kanyarodási szabályok be nem tartása (44 db, a balesetek 
19.55 %-a), míg a harmadik az elsőbbség szabályainak be nem tartása 
(35 db, a balesetek 15.55 %-a).  
 
A baleseti okok sorrendje a 2003. évhez és a korábbi évekhez képest 
nem változott. 



 
A balesetek időbeni megoszlása 2004. évben is úgy alakult, mint a 
korábbi esztendőben, tehát a legtöbb baleset a délutáni időszakban (80 
db, a balesetek 35.5 %-a) következett be. Ezt követi a délelőtti napszak 
(51 db, a balesetek 22.67 %-a), illetve ezután az esti napszak (44 db, a 
balesetek 19.55 %-a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az elmúlt időszakban Alsónémedi nagyközség belterületén a baleseti 
statisztika az alábbiak szerint alakult: 
 
típus/év/db. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 
Halálos 3 0 1 1 1 
súlyos sérüléses 2 2 1 6 3 
Könnyű sérüléses 3 1 6 8 3 
anyagi káros 7 12 25 19 17 
Összesen 15 15 32 34 24 
 
A településen bekövetkezett balesetek száma 2001-től 2003-ig 
folyamatosan emelkedett. A tavalyi évben – 2003-hoz viszonyítva – 29.4 
%-os csökkenés figyelhető meg. Ezen belül a személyi sérüléssel járó 
balesetek száma 15-ről 7-re csökkent (- 53.3 %). Nem változott a 
halálos kimenetelű balesetek száma, felére csökkent a súlyos 
sérüléssel járó balesetek száma, míg a könnyű sérüléssel járó 
baleseteknél 10.5  %-os csökkenés volt. Az anyagi káros baleseti szám 
jelentősen, 29.4 %-kal csökkent.  
 
Sajnos kapitányságunknak jelenleg sincs közlekedési járőr állománya. 
Helyzetünk tovább romlott a tavalyi évben, mivel az Autópálya Őrs 
2004. június 30-val szervezeti átalakítás miatt kivált a Kapitányság 
szervezetéből és a megalakuló REBISZ keretei közé került, ezáltal a 
képzett közlekedési járőrállomány elkerült a Kapitányságtól. 
 
Balesetmegelőzési munkánk 2003. évhez képest megítélésem szerint 
javult, a baleset-megelőzési előadó rendszeresen tartott előadásokat 
általános iskolákban, heti rendszerességgel jelen vagyunk a Dabas, 
illetve a Pátria TV-ben, melyek lefedik a Kapitányság teljes területét.  
 



A Dabas TV-vel szorosabb a kapcsolatunk – a közelség miatt -, a 
baleset-megelőzéssel kapcsolatosan több riportot készítettek már, 
illetve tudósítanak rendezvényeinkről.  
 
A baleset-megelőzés szempontjából eredményes évet zártunk, a 
kitűzött célokat sikerült megvalósítani.  

 
A fentiek figyelembe vételével 2005. évre a fő célkitűzésünk a 
balesetmegelőzési tevékenység szinten tartása.  

 

 

IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 

 
 
A korábbi évek jelentős jogszabályi változása miatt a rendőrség 
hatáskörébe már csak a fegyver ügyintézés, a szabálysértési eljárások 
jelentős köre, a személy- és vagyonőri, magánnyomozói- és 
biztonságtechnikai tervezői, szerelői tevékenység engedélyezése, 
valamint a mellékbüntetések nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 
maradtak. A jogszabályi változások következtében az év II. felében a be 
nem fizetett helyszíni bírságok behajtási eljárásának a lefolytatása is 
az I. fokú szabálysértési hatóságok hatáskörébe került, a többletfeladat 
megoldására sajnos létszámot nem kaptunk. Továbbra is igen 
népszerű a személy- és vagyonvédelem, magánnyomozói engedélyek, 
igazolványok kiadása iránti igény. 
 
Az év során jelentős jogszabályi változás volt fegyverrendészet 
területén. A változás tényéről a lakosságot a helyi kábeltelevízión 
keresztül tájékoztattuk. Ezen jogszabályi változás is jelentős 
mértékben hozzájárult az engedéllyel rendelkező természetes 
személyek számának a csökkenéséhez, mivel az új jogszabály a gáz- 
riasztófegyverek esetében csak a viselést köti engedélyhez, annak 
tartását nem. Az engedéllyel rendelkezők jelentős része nem kért gáz-
riasztó fegyverére viselési engedélyt és a korábbi fegyvertartási 
engedélyét leadta. 
 
Ugyanakkor az új jogszabály engedélyhez köti a flóbert fegyverek 
tartását. Ezt a fegyvert korábban engedély nélkül lehetett tartani. Az 
ilyen fegyverrel rendelkezők esetében az új jogszabály 2005. június 30-
ig ad haladékot a rendőrségi regisztrálásra történő bejelentkezésre. 
 
 
 

 



ÖSSZEGZÉS 

 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Beszámolómban igyekeztem egy átfogó képet Önök elé tárni a Dabasi 
Rendőrkapitányság helyzetéről, 2004-ben végzett tevékenységéről. 
 
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság egyik fő célkitűzése, hogy a 
rendőrség az eredményes és hatékony működése mellett minél jobban 
megfeleljen a lakosság, illetve a civil szervezetek által támasztott 
követelményeknek, elvárásoknak. Úgy gondolom, hogy kapitányságunk 
– a kedvezőtlen feltételek mellett - az egész évben nyújtott egyenletes jó 
teljesítményével, az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel 
való együttműködéssel, valamint a lakossággal folytatott párbeszéddel 
eleget tett ezen elvárásoknak. Munkánkat a hatályos jogszabályok és 
normák betartása, valamint a megyei szakirányítás mellett önállóan 
végeztük. E tendencia továbbvitele a 2005-ös év egyik fő célkitűzése 
kell, hogy legyen mind a vezetők, mind a beosztotti állomány részéről.     
 
Úgy gondolom, hogy 2004-et sikeres évének is nevezhetjük, hiszen 
munkánkat a szűkülő anyagi keretek és a növekvő követelmények 
mellett a rendőrség átszervezése kapcsán fellépő bizonytalanság 
közepette végeztük. 
 
Igyekeztem kiemelni és számokkal is alátámasztani a 2004-ben elért 
eredményeinket, ugyanakkor ha csak érintőlegesen is, de említést 
tettem az év során felmerülő problémákról, melyek mind anyagi-
pénzügyi téren, mind a szolgálatot ellátó állomány részéről 
jelentkeztek. 
 
Biztosíthatom Önöket, hogy a kapitányságunk személyi állománya 
ahogyan eddig is, úgy a jövőben is legjobb tudásának megfelelően, a 
lakosság érdekeit egyre jobban szem előtt tartva végzi feladatait. 
 
Kérem, hogy a beszámolómat vitassák meg, tisztelettel fogadom azzal 
kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat, melyekkel a 
jövőben is segítik munkánkat. 
 
 
D a b a s, 2005. február 17. 
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Kapitányságvezető 
 
 


