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Tájékoztató Bizottsági Beszámoló
Tisztelt Alsónémediek!
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete 2010. február 09-én két rendkívüli ülést is tartott,
amelyekben többek között felhatalmazta az ABÉVA Kft ügy-
vezetõjét, hogy a tornacsarnok és büfé bérbeadására 2010.
december 31-ig kössön szerzõdést minimum 400.000,- Ft +
ÁFA bérleti díj ellenében. Amennyiben a bérleti idõszak alatt
NB I-es csapat edzéseire, bajnoki mérkõzésére kerülne sor a
tornacsarnokban, abban az esetben a bérleti díj ügyében új
tárgyalásokra kerüljön sor.
Az iskolai konyha-étkezõ és szolgálati lakás építés-átala-
kítás megnevezésû közbeszerzési eljárás kapcsán felhatal-
mazta az ABÉVA Kft. ügyvezetõjét, hogy a Gropius Zrt-t hir-
dette ki nyertesnek. Egyben engedélyezte az ABÉVA Kft.
ügyvezetõjének, hogy a nyertessel nettó 65.000.000,- Ft-os
összegért kössön szerzõdést
Elfogadta az ABÉVA Kft beszámolóját, és felhatalmazta az
ügyvezetõjét, hogy a tornacsarnokba a nem sportrendez-
vények esetére szükséges padlóborítást a teljes területre
megrendelje. Az Önkormányzat pályázatot kíván benyújta-
ni Széchenyi István Általános Iskola régi épülete külsõ fala-
zatának hõszigetelésére, melyre a szükséges (bruttó)
3.336.750,-Ft a költségvetésében, a tartalék terhére, rendelke-
zésére áll
A Képviselõ-testület 2010. február 26.-án megtartott ren-
des ülésén a következõkrõl hozott döntéseket.
Egyetértett a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatával,
hogy a március 15.-i ünnepség a hagyományoktól eltérõen
14.-én a vasárnapi szentmise és istentisztelet után kerüljön
megrendezésre azzal, hogy a jövõben az ünnepséget március
15.-én kell megtartani.
A következõkben Dabas Város Rendõrkapitánysága tar-
tott beszámolót a 2009-es évrõl. Talán nem mindenki ért vele
egyet, de a statisztika és a szóbeli beszámoló szerint az elmúlt
évekhez képest javult Alsónémedi közbiztonsága, köszönhe-
tõen a helyi körzeti megbízottaknak, a polgárõröknek és a
külterületen szolgálatot adó mezõõröknek.
A továbbiakban a Polgármesteri Hivatal, a Széchenyi István
Általános Iskola, a Szivárvány Napközi otthonos Óvoda és a
Halászy Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2010. évi költ-
ségvetését tárgyalta a testület, amit el is fogadott.
Munkahelymegtartás érdekében a testület támogatta az
óvodai 9. csoport mûködését 2012-ig. Eddig az idõpontig,
ha nem sikerül feltölteni az óvodát megfelelõ létszámmal,
(2,5 éves korcsoport felvétele) a várható nyugdíjazások meg-
oldják az alkalmazotti létszámproblémát.
A testület a szakbizottságok javaslatára az idei évtõl egy
500.000,-Ft-os keretet biztosít az óvodának a rászoruló gye-
rekek részére, megkönnyítve ezzel részvételüket a térítési díj
ellenében szervezett kirándulásokon és egyéb foglalkozáso-
kon.
Támogatta a Mûvelõdési Ház és Könyvtár azon kérését,
hogy a tavalyi pénzmaradványból, (480.000,- Ft+ÁFA össze-
get) felhasználhat a márciusi Kormorán Koncert megtar-

tására. Az iskola tanulóinak a koncert ingyenes, más érdek-
lõdõk 500,- Ft támogatói jegy ellenében juthatnak be az elõ-
adásra, mely a Széchenyi István Általános Iskola Alapítvány
számlájára lesz befizetve. A 2010. évi Széchenyi Napok ren-
dezvény keretein belül megrendezendõ Back II Black zene-
kar koncertjéhez 500.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít a tar-
talék terhére.
Aképviselõk elfogadták a Pénzügyi és a Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottság kezdeménye-
zését, hogy a Penny Marketig folytatandó kerékpárút, vala-
mint a Halászy Károly utca még fel nem újított külterületi
szakaszát csak pályázati lehetõséggel valósítja meg figye-
lemmel arra, hogy ezen beruházások több tízmilliós költségre
rúgnak.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete az idei évben is kiírja a civil szervezetek 2010. évi tá-
mogatására szóló pályázatát. (A pályázati kiírás jelen Hír-
mondóban olvasható.)
A testület támogatta és engedélyezi a 2009. évi köztisztvise-
lõi teljesítményértékelések alapján a 2010. évi költségvetés-
ben 784.600,-Ft biztosítását, a tartalék terhére, ezzel is meg-
becsülve a hivatali dolgozók munkáját.
A Pénzügyi Bizottság javaslatára a képviselõk támogatták
az Alsónémedi Polgárõr Egyesület kérését, hogy 100.000,-
Ft-tal megemeli az évi költségvetésüket, a növekvõ kiadásaik
enyhítése céljából és mert munkájukat a Képviselõ-testület
hasznosnak ítéli.
Dr. Papp Zsolt háziorvos praxisának támogatása az idén
lejár, ezért a Doktor úr kérésére azt 2010. május 01.-tõl,
2011. december 31.-ig változatlan feltételekkel (56.000,-
Ft/hó) biztosítja az Önkormányzat, ezzel is értékelve házior-
vosunk erõfeszítéseit az egészségügy terén.
Az Alsónémedi Lovasnapot a Testület 200.000,-Ft-tal kí-
vánja támogatni, tekintettel arra, hogy még más civil és nem
civil szervezetek is fognak pályázatot beadni rendezvényeik
és kiadások támogatására.
A következõkben a Testület úgy határozott, hogy további pá-
lyázatot nyújt be a szennyvíztisztító telep korszerûsítésére
és bõvítésére. A szükséges önerõ az Önkormányzat rendelke-
zésére áll, és a projekt megvalósítására kívánja azt felhasználni.
A képviselõk egyetértettek azzal a felkéréssel, hogy Alsóné-
medi is bekapcsolódjon a Hungarian Baja Terep Rally VB
rendezvénysorozatba, és felkéri a Kulturális és Oktatási Bi-
zottságot, hogy az esemény kapcsán kulturális programot
szervezzenek.
A problémás vízvisszatartó gátakról is döntés született,
amelyek a fokozott belvízveszélyre való tekintettel részben
sürgõsen elbontásra kerülnek. A továbbiakban a gátak sza-
bályozását a testület a Településfejlesztési, Környezetvédel-
mi és Mezõgazdasági Bizottságra ruházza át.
Nagy József (2351 Alsónémedi, Temetõ u. 16.) kérése ellené-
re csereterületet nem biztosít az Önkormányzat, bízva ab-
ban, hogy a gátak elbontása után a belvízprobléma hamarosan
megoldódik. Ezzel a határozattal az érintett is egyetértett.
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Végül az Alsónémedi Önkormányzat, – figyelembe véve az
ABÉVA Kft. Felügyelõ Bizottságának javaslatát – megbízta a
Kft. könyvvizsgálóját – ill. felhatalmazta a Polgármestert ennek
megfelelõen az alapító okirat módosítására –, a sportcsarnok
takarítására a Kiss és Gali Bt-t javasolta megbízni 2010. de-
cember 31-ig, valamint elfogadta Belágyi Tamás kimutatását az
iskolabõvítés kapcsán fizetendõ kötbérrõl, pótmunkákról, a
konyha és szolgálati lakás kiadásának költségérõl.
A Képviselõ-testület jelen ülésen fogadta el a 2009. évi
költségvetés IV. módosítását, illetve a 2010. évi költség-
vetését, melyrõl a Polgármester Úr jelen Hírmondó hasáb-
jain számol be.
Tisztelt Olvasó! Amennyiben a Hírmondó elolvasása után
az abban foglaltakkal, de általában a település életével, az

Önkormányzat mûködésével kapcsolatban, további ér-
deklõdésére tarthatunk számot, úgy kérjük jelezze ne-
künk és igyekszünk legjobb tudásunk szerint válaszolni.
Ha pedig mi nem tudnánk a választ, akkor azt továbbít-
juk. Részletesebben az Alsónémedi Hivatal folyosóján lévõ
hirdetõtáblán, vagy a www.alsonemedi.hu honlapon talál-
hatnak felvilágosítást.
Képviselõ-testületünk soron következõ rendes ülését
2010. március 26-án, majd április 30-án 14 órakor tartja,
az azt megelõzõ héten pedig a testületi ülést elõkészítõ bizott-
sági ülések is megtartásra kerülnek.

Tájékoztató
és Jogi-Ügyrendi Bizottság

Az 5. ciklus utolsó költségvetése (2010)
Tisztelt Alsónémediek!
Több hónapos – már tavaly elkezdõdött – elõkészítés, egyez-
tetõ munka után településünk idei költségvetését a Képvise-
lõ-testület 2010. február 26-án fogadta el. A tavalyi év végi –
december 07-i – közmeghallgatáson is ismertetett, – a novem-
berben elfogadott – 2010. évi koncepcióból tulajdonképpen
már kitapintható volt idei költségvetésünk mozgástere. Az
említett idei költségvetési rendeletünkben az induló bevételi
fõösszeg 1519,177 millió forint (kevesebb mint a tavalyi), s
természetesen ugyanennyi a kiadási fõösszeg is, mely összeg
magában foglal 594,257 millió forint tartalékot. Feladatain-
kat ebben az esztendõben 112 fõ (átlagos, 9 fõvel kevesebb,
mint tavaly) létszámmal kívánjuk megoldani. A 112 fõ meg-
oszlása a következõ: az oktatási intézményeinkben (iskola,
óvoda) 75 fõ dolgozik, a Polgármesteri Hivatalhoz (parkgon-
dozás 4, mezõõri szolgálat 4, igazgatás 22, Mûvelõdési ház 2,
Könyvtár 2,5), valamint az egészségügyhöz (védõnõi szolgá-
lat 2,5) a maradék 37 fõ sorolható.
Bevételeink idén 7 csoportra oszthatók:
– az elsõ a volumenében is legnagyobb (625,190 millió fo-

rint) a saját bevételek csoportja, melybe többek között so-
rolandó az építményadóból, iparûzési adóból, gépjármû-
adóból tervezett és reméljük befolyó összegek, az intézmé-
nyi saját bevételek és a korábbiakban vásárolt értékpapírok
eladása,

– a második fõ csoport az ún. átvett pénzeszközök (20,526
millió forint), melyek között szerepel az egészségügy fi-
nanszírozására a TB-tõl kapott támogatás, a mezõõri szol-
gálathoz remélt támogatás, a lakosságtól kapott – útépítés-
re szánt – összeg,

– a harmadik csoportba idén is az állam hozzájárulása
(159,117 millió forint) szerepel kötelezõ feladataink vég-
zéséhez kapott kötött és kötetlen normatív hozzájárulás(is-
kola, óvoda stb.),

– a negyedik az átengedett bevételek (-12,223 millió fo-
rint), itt az Alsónémedibõl SZJA-t fizetõk 2008-ban befize-
tett összegének egy meghatározott (8)%-a szerepel, csök-
kentve a jó adóerõ-képességünk miatt elvont összeggel
(68,813 millió), így ez negatív szám,

– idén is az ötödik csoportba külön szerepeltetjük a korábbi
években még visszafizetési kötelezettséggel, de kamat-
mentesen adott kölcsönök visszatérülését (1,3 millió),

– a hatodik csoportba szerepeltetjük a korábbiakban szabad
pénzeszközeinkbõl vásárolt Kincstárjegyek eladásából be-
folyó összegeket (összesen 485,267 millió),

– a hetedik csoport tartalmában idén is a tervezett tavalyról
áthozott ún. pénzmaradványt tartalmazza, mely induló
szinten 240 millió forint.

Ez a hét tétel teszi ki az induló 1519,177 millió forintos bevé-
telt.

Mire költjük ezt az összeget a kiadási oldalon 2010-ben?
Tulajdonképpen a már említett koncepcióban megfogalma-
zottakat számszerûsítettük a költségvetésben, figyelemmel a
számunkra jogszabályokban elõírt kötelezettségeinkre. Do-
logi kiadásoknál sajnos sokadik éve deklaráltan a központi
költségvetés a normatívákban nem ad növekményt, így az
ilyen jellegû – infláció okozta – emelkedéseket saját bevétele-
inkbõl kell biztosítani (288,454 millió Ft). Az ASE kérésére a
pénzeszköz átadás csoportban idén is 4,5 millió forintot bizto-
sítunk az egyesület mûködéséhez. Társadalmi és szociálpoli-
tikai (segélyezés) juttatásokra 20,508 milliót terveztünk. Em-
lékezetes, hogy a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásához 2004-
tõl már nem kölcsönt adunk, hanem vissza nem fizetendõ
támogatást nyújtunk. Ennek keretösszege idén is 4 millió fo-
rint.
Látható tehát, hogy 2010-ben ennek az induló 1519,177 millió
forintnak, mint bevételi forrásnak jelentõs hányadát (idén
45,6%-át) mûködési kiadásokra költjük. Mûködési kiadási
soron összesen 693,463 millió forintot terveztünk. Ebbõl az
összegbõl 288,454 millió a dologi kiadás, a fennmaradt 405,009
millió forint pedig a bér és járulékai. Az óvodai nevelés idén
104,446 millióba, az általános iskolai oktatás 161,936 millió-
ba, az óvodai étkeztetés 29,105 millióba, míg az iskolai étkez-
tetés 34,156 millióba kerül. Az önkormányzati igazgatási tevé-
kenység (Polgármesteri Hivatal) kiadási terve 376,320 millió
forint. Közútjaink karbantartására idén is 20 milliót szánunk. A
közvilágításra idén 10,6 milliót tervezünk. Az egészségügy
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még általunk finanszírozott része (ügyelet, iskola-egészségügy,
védõnõ) együttesen idén 20,760 millióba kerül. A települési
hulladék kezelése, az eb befogás, állati hullák elszállítása, vala-
mint a szelektív hulladékgyûjtés úgy látjuk, hogy 20,22 milliót
kíván a mi költségvetésünkbõl, túl az Önök befizetésein. Köz-
mûvelõdésre 28,008 milliót fordítunk. Ebben az évben is támo-
gatjuk helybéli egyházközségeinket már 500-500 ezer forinttal.
Itt írom le, hogy testvértelepülésünk Nagyajta (Erdély) óvodá-
jának felújításához idén 0,5 millió forinttal járulunk hozzá (fû-
téskorszerûsítés).
A beruházásra és felújításra tervezett 69,952 millió forin-
tos bruttó összeg 13 tételbõl áll, melyeket még tavaly a kon-
cepciónál döntöttünk el.
Céltartalékként terveztük mindazon elképzelések pénzügyi
vonzatait, amelyeket részben korábbi testületi üléseken dön-
töttünk el, 64,472 millió Ft. Ide tartoznak a tervezett földes
utcák burkolásához biztosított önerõ 45,5 millió, a település-
központ nyertes pályázathoz szintén önkormányzati önerõ
9,7 millió Ft, 8,75 millió forint a Haraszti utcában (és a
Haraszti-Fõ út csatlakozásában) közlekedési lámpa kiépítése,
valamint 500 eFt ún. katasztrófaalap nem várt eseményekre.
A felsoroltak (fejlesztési céltartalék) összesen 63,972 millió
forintot tesznek ki. Ezeken túl természetesen képeztünk köte-
lezõen 10 millió általános tartalékot, 5 millió bértartalékot.
Amennyiben mindezeket számba vesszük – bevételi és kiadá-
si oldalt egyaránt – azt tapasztalhatják, hogy 514,785 millió
forint maradt további szabad felhasználásra, aminek három
éve már új neve van, úgy hívják, hogy pályázati önerõ.
Tisztelt Olvasó!
Jelen tájékoztatóm is, – mint az eddigi valamennyi – teljes ké-
pet nem tud nyújtani költségvetésünk számadatairól. Célom
most is az volt, mint eleddig mindig, hogy fõ vonalakban tá-

jékoztassam Önöket lehetõségeinkrõl, elképzeléseinkrõl és
azok várható megvalósulásáról.
Összességében most is elmondható, illetve leírható, hogy a
2010. évi költségvetésünk az elõttünk tornyosuló tervezett fej-
lesztési feladatokhoz képest mint mindig, most is szûkös. Na-
gyon nagy szerencsénk – ki tudja meddig –, hogy az elmúlt 19
év alatt a helyben volt és megerõsödött, valamint az ide települt
vállalkozások hozzánk fizetett adóforintjaikkal nagyban hoz-
zájárultak költségvetésünk beruházási, fejlesztési elképzelése-
inek megvalósításához. Ha az említett folyamat az elmúlt 19
esztendõben fordított elõjelû lett volna, szégyen ide, szégyen
oda – de nem a településünk szégyene lenne – mi is az önhibá-
jukon kívül hátrányos immár ezren felüli települések sorát sza-
porítanánk. Ezzel szemben örvendetesen az látszik, részben a
korábbi sikeres pályázatok nyomán, részben önerõbõl is több
fejlesztést tudtunk megvalósítani. Idén szerényebbek a lehetõ-
ségeink, különösen az adóbevételek korábbi növekedési trendje
bizonytalan. Mindezeket a fejlesztéseket úgy tudjuk megvaló-
sítani, hogy az egyéb településüzemeltetési feladataink, illetve a
teljes önkormányzati mûködés (iskolában, óvodában, egészség-
ügyben, Polgármesteri Hivatalban stb.) továbbra sincs veszé-
lyeztetve. Az idei tervezett fejlesztések közül a legfontosabb
lenne e település számára a szennyvíztelep technológiai korsze-
rûsítése, bõvítése. Tovább szeretnénk folytatni a még poros
útjaink szilárd útburkolattal történõ kiépítését, bár már három-
szor nem nyertünk e témában. Elkészül viszont az iskolai
konyha és szolgálati lakás bõvítése az ABÉVA Kft. bevonásá-
val.
Az idei esztendõben is mindent megteszünk annak érdeké-
ben, hogy a ránk bízott javakkal, bevételi lehetõségeinkkel,
adózó állampolgáraink és vállalkozásaink hozzájárulásával jól
sáfárkodjunk és településünk további fejlõdését szolgáljuk.

Polgármester

Tisztelt Alsónémedi SZJA-t fizetõ állampolgárok
Településünkön az alábbi Alapítványok várják személyi jö-
vedelemadójuk 1%-át:
Alsónémedi Községért Közalapítvány: 19184764-1-13
Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány:

19184771-1-13
Szivárvány Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány:

18679717-1-13
Alsónémedi Gyermekekért és Anyákért Közalapítvány:

18701380-1-13
Alsónémedi Sport Egyesület: 19831167-1-13
Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániáért Alapítvány:

18696286-1-13
A másik 1%-ot valamely bíróság által bejegyzett egyház
vagy a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt
elõirányzat javára adományozhatja. Két történelmi egyhá-
zunk javára az alábbi technikai azonosítóval juttathatják el
adójuk 1%-át:
Magyar Katolikus Egyház: 0011
Magyarországi Református Egyház: 0066

Ha az Ön 2009. évi személyi jövedelemadóját a munkálta-
tója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a
szükséges adatokkal ellátott borítékot a munkáltatójának
adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással
együtt továbbítja az adóhivatalnak.

Polgármester

FIGYELEM HATÁRIDÕK!!!
Minden hónap 15. napja az elõzõ hónapban beszedett ide-
genforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje.
A gépjármûadó kapcsán mindenki új határozatot fog
kapni (vagy már megkapta). A fizetési határidõ a hatá-
rozat kézhezvételétõl számított 30. nap lesz.
2010. április 30., a mozgáskorlátozottak közlekedési
kedvezményeinek igénybevételéhez a kérelmek be-
nyújtásának határideje.

Polgármesteri Hivatal
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PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete 800.000,- Ft-os összeget különített el az Alsónémedin
mûködõ civil szervezetek támogatására. A fenti összeg fel-
használására az alábbi feltételekkel pályázatot ír ki:
1. a jelentkezõknek részletes bemutatkozást kell benyújtania,

mely keretében a civil szervezet szerepeltessen beszámo-
lót eddigi tevékenységérõl, annak eredményeirõl,

2. a pályázó jelölje meg, hogy mire kéri a támogatást, a meg-
pályázott összeg tervezett felhasználásáról csatoljon elõ-
zetes költségvetést,

3. a pályázónak meg kell jelölnie – kapcsolódva az elõzõek-
hez –, hogy mekkora támogatási összeget kér,

4. a pályázat során elõnyt élvez az a pályázó, illetve pályázat,
amelynek benyújtója jogilag rendezett formában mûködik,

5. a kiíró elvárja, hogy a pályázó folytatott tevékenységével
járuljon hozzá a település hagyományos értékrendjének
megõrzéséhez,

6. elõnyt élveznek azok a pályázók, akik a község falunapi
rendezvényeinek megszervezésébe aktívan bekapcsolód-
nak, programot szerveznek,

7. a pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a pályázati eljá-
rás során be kell tartani a közpénzekbõl nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. (a továb-
biakban: törvény) rendelkezéseit.

8. nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-elõkészítõként közre-
mûködõ vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselõ,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló
gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet,
egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi szemé-
lyiséggel rendelkezõ olyan szervezeti egysége, amelyben az
a)-c) pont alá tartozó személy vezetõ tisztségviselõ, az ala-
pítvány kezelõ szervének, szervezetének tagja, tisztségvise-
lõje, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet
ügyintézõ vagy képviseleti szervének tagja,
f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, il-
letve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezõ azon
szervezeti egysége,

fa) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben együtt-
mûködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Ma-
gyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelõzõ öt évben párttal
közös jelöltet állított országgyûlési, európai parlamenti
vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételbõl való kizártságának tényét a tör-
vény 13. § alapján a honlapon közzétették.

9. a pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilat-
kozik arról, hogy nem esik a 8. pontban foglalt korláto-
zás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat ér-
vénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az aláb-
biakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési
ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cég-
jegyzékszáma, adószáma, képviselõjének neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselõjé-
nek neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyil-
vántartásba vevõ szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség té-
nye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló kö-
rülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezé-
seinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve
összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Képviselõ-testület a pályáza-
ti lehetõségbõl kizárja azokat, akik a település mindenkori
éves költségvetésébõl rendszeresen, azaz évente támogatást
kapnak.
A támogatásban részesített szervezetekkel az Önkormányzat
támogatási szerzõdést köt, mely alapján a megítélt támogatás-
sal való írásbeli, számlákkal alátámasztott elszámolás végha-
tárideje 2010. december 31.
Apályázat benyújtási határideje: 2010. április 07. szerda 12 óra.
A pályázat benyújtásának helye:
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal.
A pályázatokról a Képviselõ-testület a Kulturális és Oktatási
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság javaslatai alapján április
30-i ülésén dönt.

MEZÕÕRSÉG 06-30-508-6827

KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕ 06-30-931-3783

POLGÁRÕRSÉG 06-30-484-7658

RENDÕRSÉG 107, 112

Nappali idõszakban már két településõr
mûködik településünkön!

Dernóczi Zoltán 06-30-321-2795
Benkõ János 06-30-317-9641

Körzeti megbízottaink:

Tóth Gábor r. törzszászlós 06-20/489-67-21
Szadai Attila r. törzsõrmester 06-20/489-67-22

Kérjük Önöket, hogy gyanús személy vagy
cselekmény esetén azonnal hívják a megfelelõ
telefonszámot!
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Népszerû az Ügyfélkapu regisztráció az APEH-nál
További ügyfélszolgálatok kapcsolódnak be az Ügyfélkapu
regisztrációs rendszerbe
A jövõben az eddigieknél is több helyen, országosan 52
APEH ügyfélszolgálaton lesz lehetõségük az adózóknak
arra, hogy Ügyfélkapu regisztrációt kezdeményezzenek.
Az APEH-nál 2009. november 10-én bevezetett új szolgál-
tatás annyira népszerûnek bizonyult, hogy március elejé-
tõl újabb adóhatósági ügyfélszolgálatok kapcsolódnak be
a regisztrációs rendszerbe.
2009. november 10-étõl már az APEH Központi Ügyfélszol-
gálatain is kezdeményezhetik regisztrációjukat az állampol-
gárok az Ügyfélkapu rendszerébe, mivel jogszabályváltozás-
ból következõen, az Okmányirodák mellett erre az APEH is
jogosultságot kapott.
A szolgáltatás elindítása a MeH Infokommunikációs Állam-
titkárság szakmai támogatásával a Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) és az
APEH együttmûködése keretében vált lehetõvé. A zökkenõ-
mentes mûködés elindulása után rövid idõn belül kiderült,
hogy a szolgáltatás keresett és népszerû, ezért célszerû a re-
gisztrálási lehetõség kiterjesztése.

Az Ügyfélkapu regisztrációs szolgáltatás kiterjesztésének
megvalósítása az igényfelméréstõl a munkaállomások bekap-
csolásáig 71 napot vett igénybe, és így már országosan – a
központi ügyfélszolgálatokkal együtt - 52 APEH kirendeltsé-
gen van lehetõségük az adózóknak Ügyfélkapu regisztráció
kezdeményezésére.
Az eddig eltelt idõszakban (2009. november 10-étõl) több
mint 3200-an vették igénybe a lehetõséget az APEH Közpon-
ti Ügyfélszolgálatain. Jelenleg több mint 850 000 fõ rendelke-
zik az elektronikus adóbevalláshoz nélkülözhetetlen Ügyfél-
kapuval.
A regisztrációs rendszer bõvítésével jelenleg az alábbi APEH
ügyfélszolgálatokon van mód elsõ ügyfélkaput létesíteni:
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság

– Budapest, Vaskapu u. 33-35.
– Budapest, Petneházy u. 6-8.
– Budapest, Gvadányi u. 69.
– Budapest, Kresz Géza u. 15.
– Budapest, Kertész utca 35.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
(Csak az Alsónémedi állampolgárokat, vállalkozókat érintõ
ügyfélszolgálatokat jeleztük!)

Országgyûlési képviselõ választások 2010. április 11-én
Tisztelt Alsónémediek!

A Hírmondó legutóbbi számában tájékoztattuk Önöket arról,
hogy 2010. április 11-én lesz az országgyûlési képviselõk
választása, melyen a választáson induló pártok listáira, va-
lamint egyéni országgyûlési képviselõre lehet szavazatot
leadni. (A lapzártáig nyilvántartásba vett jelöltekrõl és listák-
ról külön hirdetményben tájékoztatjuk Önöket.)
Abban az esetben, ha valamelyik típusú szavazás eredmény-
telen vagy érvénytelen lesz, úgy ezen választás második for-
dulójára április 25-én kerül sor.
Természetesen most is lesz lehetõség arra, hogy ha valaki a
szavazás elsõ vagy második fordulóján Alsónémeditõl távol
tartózkodik, de szeretne szavazni, úgy ezt megtehesse. A kül-
földi szavazáshoz történõ bejelentkezés határideje már lejárt,
a belföldi szavazáshoz igazolást kell kérni a Polgármesteri
Hivatalban Bebesi József Ferencnétõl személyesen vagy
meghatalmazott útján április 9-ig, ajánlott levélben pedig
úgy, hogy az április 6-ig megérkezzen a Hivatalba. Az igazo-
lás kiadásához közölni kell az igazolást kérõ nevét, személyi
azonosítóját, lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a
szavazás napján tartózkodik, valamint az igazolást az elsõ, a
második vagy mindkét fordulóra kéri. Nagyon fontos, hogy a
második fordulóra szóló igazolás is csak a fenti idõpontokig
kérhetõ. Április 08-ig van lehetõség egy alkalommal arra,
hogy a már kiadott igazolás bevonásával egyidejûleg kérjék
az Alsónémedi névjegyzékbe visszavételüket azok, akiket az
igazolás kiadása miatt már töröltünk. Azok, akik a két válasz-
tási forduló között lakcímet változtatnak, a második fordu-

lóban szavazati jogukat a korábbi lakóhelyükön gyakorolhat-
ják, amennyiben ott sor kerül második fordulóra.
Valamennyi Alsónémediben igazolással szavazó választónak
a 2. sz. szavazókörben kell leadnia szavazatát, azaz a Pol-
gármesteri Hivatal épülete van ezen célra kijelölve. A szava-
zás napján igazolás nélkül a Szavazatszámláló Bizottság még
érvényes igazolványok alapján sem vehet fel senkit a név-
jegyzékbe.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen lehetõség lesz a
mozgásukban gátolt választóknak arra, hogy mozgóurnát
kérjenek, melyet már a választást megelõzõen megtehetnek a
Polgármesteri Hivatalban.

A szavazás 6 és 19 óra között lesz a megszokott 5 szavazó-
körben, melyek az alábbiak:

1.sz. szavazókör
Általános Iskola, Kossuth L. u. 60.

Horváthné Szabó Csilla 2351 Alsónémedi, Fõ út 159.
Krizsán Ferencné 2351 Alsónémedi, Felsõerdõsor u. 15.
Mohácsi László 2351 Alsónémedi, Szabadság tér 5.
Jegyzõkönyvvezetõ: Szabóné Bán Julianna

2.sz. szavazókör
Polgármesteri Hivatal, Fõ u. 58.

Acsai Katalin 2351 Alsónémedi, Iskola u. 14.
Bai Tímea 2351 Alsónémedi, Fõ út 124.
Dénes Zsuzsanna 2351 Alsónémedi, Fõ út 104.
Jegyzõkönyvvezetõ: Bainé Nagy Julianna
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3.sz. szavazókör
Napköziotthonos Óvoda, Rákóczi u. 20.

Kecskeméti Istvánné 2351 Alsónémedi, Nefelejcs u. 40.
Gendúr Károlyné 2351 Alsónémedi, Toldi M. u. 13.
Kerekesné Gyõrvári Andrea 2351 Alsónémedi, Kápolna u. 82.
Jegyzõkönyvvezetõ: Bebesi József Ferencné

4.sz. szavazókör
Községi Könyvtár (Opál Ház), Dózsa Gy. tér 2.

Dr. Tóth Éva 2351 Alsónémedi, Toldi M. u. 7.
Zupka Éva 2351 Alsónémedi, Széchenyi u. 112.
Surányi Szilárd 2351 Alsónémedi, Tulipán u. 34. 1. ajtó
Jegyzõkönyvvezetõ: Czafrangó Ágnes

5.sz. szavazókör
Napköziotthonos Óvoda, Szent István tér 8.

Kiss Péter 2351 Alsónémedi, Kápolna u. 88.
Kiss Szilvia 2351 Alsónémedi, Kápolna u. 88.
Sándorné Gaylhoffer Judit 2351 Alsónémedi, Kistói u. 30.
Jegyzõkönyvvezetõ: Gyõrvári István Lászlóné

Póttagok:
Garai Mónika 2351 Alsónémedi, Hunyadi u. 5.
Garai Sándor 2351 Alsónémedi, Hunyadi u. 5.
Szántai Mihály 2351 Alsónémedi, Felsõerdõsor u. 44/a.
Juhász Lászlóné 2351 Alsónémedi, Haraszti út 96.
Kiss Dániel 2351 Alsónémedi, Kápolna u. 88.
Dr. Katona Hedvig Erzsébet 2351 Alsónémedi, Kápolna u. 88.
Kiss Zoltán 2351 Alsónémedi, Hunyadi u. 6.
Kiss László 2351 Alsónémedi, Hunyadi u. 6.
Koncz Béláné 2351 Alsónémedi, Temetõ u. 17.
Kozma Tibor 2351 Alsónémedi, Halászy K. u. 27.
Kanyó Judit 2351 Alsónémedi, Határ u. 20.
Bai Gergely 2351 Alsónémedi, Fõ út 124.
Szelle Renáta 2351 Alsónémedi, Alsóerdõsor u. 43.
Pót jegyzõkönyvvezetõ: Kerekes Sándorné

A fenti Bizottságok még kiegészülnek a pártok, illetve jelöl-
tek által delegált tagokkal.

Szavazni kizárólag személyesen, a kopogtatócédulán fel-
tüntetett szavazókörben lehet, a következõ igazolványok
bemutatásával:

– érvényes lakcímet tartalmazó személyiazonosító iga-
zolvány,

– lakcímigazolvány és
– személyazonosító igazolvány vagy
– útlevél vagy
– 2001. január 01. után kiállított vezetõi engedély vagy
– sorkatona esetén katonai igazolvány vagy
– tartózkodási engedély.

Célszerû indulás elõtt ellenõrizni a fenti érvényes okmá-
nyok, valamint szükség esetén a szemüveg meglétét és kér-
jük, hogy a Szavazatszámláló Bizottságok munkájának meg-

könnyítése érdekében a kopogtatócédulákat is vigyék maguk-
kal.
A személyazonosság igazolása után a Szavazatszámláló Bi-
zottság átadja a választópolgárnak a szavazólapokat, melyet
bélyegzõlenyomattal lát el. A szavazólapok átvételét az ál-
lampolgár a választói névjegyzék aláírásával igazolja. Szük-
ség esetén a Szavazatszámláló Bizottság elmagyarázza a sza-
vazás módját, mely azonban agitációt nem tartalmazhat. A
szavazólapok kitöltéséhez szavazófülke áll rendelkezésre,
melyben a szavazólapok kitöltésének ideje alatt csak a szava-
zó tartózkodhat. Ha a választópolgár nem tud olvasni, illetõ-
leg testi fogyatékossága vagy valamilyen más ok akadályozza
a szavazásban, akkor más választópolgár – ennek hiányában a
Szavazatszámláló Bizottság két tagjának – segítségét igénybe
veheti. Érvényesen szavazni a szavazólapon a pártok meg-
nevezése, illetve az egyéni jelölt neve felett/mellett találha-
tó körök egyikébe tollal írt két egymást metszõ vonallal le-
het (pl.: + vagy X). Ha a választópolgár a szavazólap kitölté-
sét elrontotta, a Szavazatszámláló Bizottságtól a rontott sza-
vazólap átadásával egy alkalommal új szavazólapot kérhet.
A szavazólap kitöltése után a választópolgár azt borítékba te-
szi és a Szavazatszámláló Bizottság elõtt az urnába helyezi.
19 óra után az urnába – és ez vonatkozik a mozgóurnára is –
szavazatot elfogadni nem szabad, ezért kérjük, hogy a moz-
góurnára vonatkozó igényüket legkésõbb a szavazás nap-
ján 12 óráig jelezzék annak érdekében, hogy meg tudjuk
szervezni délután a mozgóurna szállítását.

A választással kapcsolatos teendõkrõl a Polgármesteri Hiva-
talban az alábbiak szerint lehet érdeklõdni:

névjegyzékkel és a mozgóurnával kapcsolatban
Bebesi József Ferencnét
(email: bebesine.magdi@alsonemedi.hu),

minden egyéb esetben
Rozgonyi Eriket a HVI vezetõjét
(e-mail: jegyzo@alsonemedi.hu) és

Tornyainé Horváth Katalint a HVI vezetõ-helyettesét
(e-mail: tornyaikati@alsonemedi.hu) keressék.
Tel.: 29/337-101, 29/337-362.

További információk találhatók a www.valasztás.hu
weboldalon.

Rozgonyi Erik
a Helyi Választási Iroda vezetõje
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DABASI RENDÕRKAPITÁNYSÁG
V E Z E T Õ J E

D a b a s
Szent István tér 1/b.

2 3 7 2
Tel: 06-(29) 360-214 BM: 30-484

Szám: 13030-8628/2009. ált.

BESZÁMOLÓ
KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSRE ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG

KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRÕL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT

INTÉZKEDÉSEKRÕL ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

Tisztelt Képviselõ Testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

A Dabasi Rendõrkapitányság illetékességi területéhez 15 te-
lepülés tartozik az alábbi megoszlásban: 4 város /Dabas,
Gyál, Örkény és Ócsa /, 2 nagyközség /Alsónémedi és Bu-
gyi/, valamint 9 község /Felsõpakony, Hernád, Inárcs, Ka-
kucs, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán és
Újlengyel/.

A Rendõrkapitányság szervezeti egységén belül 2 rendõrõrs
mûködik:

1. Gyáli Rendõrõrs – Gyál és Felsõpakony,
2. Örkényi Rendõrõrs – Örkény, Hernád, Pusztavacs,
Tatárszentgyörgy, Táborfalva illetékességi területtel.

A 2005. évi LXIV. tv. Alsónémedit, Felsõpakonyt, Gyált és
Ócsát sorolta be a Budapesti Agglomeráció területéhez tarto-
zó települések körébe. Az agglomerációs gyûrûhöz való tar-
tozás hatása leginkább Gyál esetében érzékelhetõ és kézzel-
fogható, hiszen a város teljesen összenõtt Budapest XVIII.
kerületével. Ezen települések lakosságának a száma a fõvá-
rosból történõ kitelepülések miatt folyamatosan növekszik,
amely szintén Gyál esetében érezhetõ leginkább.
A közel 800 km2 nagyságú illetékességi területünk jelentõs
tanyavilággal rendelkezik, az itt élõ lakosság száma pedig
meghaladja a 90.000 fõt, mely a Budapest területérõl történõ
kiköltözések miatt folyamatosan növekszik.
Dabason jelentõs számú szlovák, míg Újhartyánon sváb nem-
zetiség él.
A Budapest — Lajosmizse — Kecskemét vasútvonal mentén
elhelyezkedõ településeken /Gyál, Ócsa, Inárcs, Kakucs, Tá-
borfalva és Õrkény/, valamint Tatárszentgyörgyön jelentõs
számú roma kisebbség él. A terület nagyságából, elhelyezke-
désébõl adódóan jelentõs számú rendõrkapitánysággal va-
gyunk 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 fõút-
vonal /M-5 autópálya 31.7 km, 5. számú fõút 41.2 km és a 405.
számú fõút 3.3 km hosszan, valamint 1 jelentõs forgalmat lebo-
nyolító vasútvonal /Budapest - Lajosmizse - Kecskemét/ halad át.
A nemzetgazdaság szempontjából is jelentõséggel bíró ipari
objektum területünkön nincs. Budapest közelsége, a kedvezõ
közlekedési viszonyok, a képzett munkaerõ jelenléte és az ön-
kormányzatok közremûködése következtében több gazdasági
társaság létesített, illetve folyamatosan létesít telephelyet,
ipari üzemet illetékességi területünkön /pl.: Penny Market/,
valamint jelentõs mértékû az ipari parkok térhódítása is /pl.:
Dabas, Újhartyán, M-5 autópálya gyáli szakasza mentén/.
A Duna folyó egykori elhagyott medrében feltárt nagy
mennyiségû sóder, illetve kavics miatt az elmúlt idõszakban
tovább folytatódott illetékességi területünkön az újabb bá-
nyák nyitása, illetve a meglévõk bõvítése, mely leginkább Al-
sónémedi, Bugyi és Gyál települések területét érinti. A bá-
nyákhoz kapcsolódóan ipari feldolgozó üzemek is épültek
/Pl.: Lasselsberger-Knauf Kft., Duna-Bet Kft./.

Ezen tényezõk jelentõs mértékû gazdasági fejlõdést eredmé-
nyeztek a térségben, ugyanakkor érezhetõ volt a negatív hatá-
suk is: jelentõsen bõvült az átmenõ forgalom, mely sok eset-
ben már az elviselhetetlenség határát súrolja és ennek az érin-
tett településeken élõk több alkalommal hangot is adtak. Az
ingázók száma jelentõs, valamint egyre gyakrabban jelennek
meg a más kapitányság illetékességi területén élõ bûnözõk,
bûnözõi csoportok.

Területünkön található egy hadilõtér is /Dabas-Tatárszent-
györgy-Örkény-Táborfalva térsége/, mely jelentõsége az
utóbbi években megnövekedett. Korábban a KFOR és az
SFOR erõkhöz tartozó amerikai katonák, késõbb pedig az
Irakban békefenntartói feladatokat ellátó magyar kontin-
genshez tartozók kapták meg itt a szükséges kiképzést, illetve
végezték a megfelelõ lõgyakorlatot.
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A Magyar Honvédség is rendszeresen tart itt lõgyakorlatot.
Ennek következtében rendszeresen le vannak zárva a lõtér
menti utak, melyek a forgalom fennakadását eredményezik.
Mûködési feltételeinkben nem következett be jelentõs válto-
zás, ennek ellenére a térség bûnügyi, közbiztonsági, közleke-
désbiztonsági helyzete az elvárásoknak megfelelõen alakult.

SZEMÉLYI, TECHNIKAI HELYZET
Az állománytábla szerint 2009. december 31-én 117 hivatá-
sos és 19 közalkalmazotti státusszal rendelkeztünk. Hosszú
évekig nem voltak létszámgondjaink, jelen pillanatban azon-
ban 11 üres státuszunk van és több kolléga távozása (áthelye-
zés, nyugdíjazás) van folyamatban.
A hivatásos állományból év közben 18 fõ távozott és ezzel
szemben 12 fõ érkezett. Közalkalmazotti állományba 2009-
ben 2 fõ érkezett, 1 fõ közalkalmazott jogviszonya szûnt meg,
akinek határozott idõre szóló kinevezése járt le.
2009-ben 5 db. szolgálati gépkocsit kaptunk, s 3db. gépkocsit
adtunk le. A szolgálati gépkocsik száma 2009. december 31-
én 16db., a szolgálati motorkerékpárok száma pedig 2db.
volt. 2010. január hónapban már egy szolgálati személygép-
kocsi leadásra került.

BÛNÜGYI HELYZET
A kapitányság illetékességi területén 2009-ben 2588 bûncse-
lekmény vált ismertté tavaly, míg az azt megelõzõ évben
2482, mely 4,3%-os növekedést jelent. (106 bûncselekmény)
Ezen emelkedést elsõsorban a személy elleni bûncselekmé-
nyek számának jelentõs (99 bûncselekmény) emelkedése
okozta.
Az ismeretlenes felderítési mutatót a 2009. évtõl törölték a
statisztikai rendszerbõl, a nyomozás eredményességi muta-
tónk 45,7% volt az elõzõ évi 47,5%-kal szemben, így ezen
kategóriában 1,8%-os csökkenés figyelhetõ meg.
A bûncselekmények struktúráját tekintve továbbra is a va-
gyon elleni bûncselekmények a maghatározóak, számuk a
2009-es évben 1697 volt. Figyelemre méltó ezen a területen
az a folyamatos és jelentõsen csökkenõ tendencia amely az el-
múlt 3 évben bekövetkezett, mivel 2007-ben még 2228 bûn-
cselekmény, 2008-ban 1757 bûncselekmény vált ismertté.
Fentiek alapján a vagyon elleni bûncselekmények számát 2
év alatt 23,8 %-kal tudtuk csökkenteni. (531 bûncselekmény)
Ezen bûncselekmények aránya az összbûnözésen belül
65,6%.
A bûnügyek településenkénti megoszlását tekintve legfertõ-
zöttebb továbbra is Gyál, ahol a bûncselekmények 27.2%-át
követték el és Dabas, ahol 15.7%-os az elkövetési arány
(2008-ban szintén 15.7% volt). Ez az összes bûncselekmé-
nyek 42.9%-át jelenti, ami nagyjából megegyezik a két város
lakosságának az arányával.
Alsónémedin az ismertté vált bûncselekmények száma 2009-
ben 106 volt, amely az elõzõ évi 153-hoz képest 30,7 %-os
csökkenést jelent.
A bûncselekmények számának változása Alsónémedin az el-
múlt 5 évben:
Az elmúlt 5 évben a bûncselekmények alakulását az alábbi
táblázat mutatja:

Bûncselekmények/év 2005 2006 2007. 2008. 2009.

Személy elleni bcs. 8 4 8 11 11

Testi sértés 6 4 8 5 5

Magánlaksértés 2 0 0 0 0

Önbíráskodás 0 0 0 2 0

Foglakozás körében elk.
vesz. 0 0 0 0 0

Kényszerítés 0 0 0 0 0

Zaklatás 0 0 0 4 3

Segítségnyújtás
elmulasztása 0 0 0 0 3

Házasság, család, ifjúság
és nemi erkölcs elleni bcs. 1 4 3 2 2

Kiskorú veszélyeztetése 0 0 0 0 0

Tartás elmulasztása 1 3 3 2 2

Erõszakos közösülés 0 0 0 0 0

Megrontás 0 0 0 0 0

Szeméremsértés 0 1 0 0 0

Közrend elleni bcs. 10 11 20 26 5

Közveszélyokozás 0 0 0 0 0

Visszaélés lõfegyverrel
v. lõszerrel 1 2 1 0 0

Közveszéllyel fenyegetés 0 0 0 0 0

Garázdaság 1 4 1 2 1

Okirathamisítás 0 0 6 2 0

Visszaélés okirattal 7 2 12 11 0

Visszaélés kábítószerrel 0 3 0 8 0

Állatkínzás 1 0 0 0 0

Egyéb e csoporthoz
tartozó bcs-k. — — — 3 4

Vagyon elleni bcs. 91 84 97 85 72

Lopás 66 59 67 40 43

Betöréses lopás 12 15 16 27 10

Sikkasztás 1 1 2 1 3

Csalás 2 2 5 6 6

Rongálás 7 5 5 8 3

Orgazdaság 0 0 1 0 0

Jármû önkényes elvétele 3 1 1 2 1

Szerzõi és szomszédos
jogok megsértése 0 1 0 0 0

Egyéb e csoporthoz
tartozó bûncselekmények 0 0 0 0 6

Kiemelt bcs. 5 2 1 0 0

Emberölés 1 0 0 0 0

Rablás 4 2 1 0 0

Zsarolás 0 0 0 0 0

Közlekedési bcs. 10 10 13 27 12

A közlekedés biztonsága
elleni bcs. 1 0 0 2 0

Halálos közlekedési
baleset okozása 0 0 0 0 0

Egyéb közlekedési
baleset okozása 3 8 8 10 9

Ittas jármûvezetés 3 2 5 15 3

Cserbenhagyás 2 0 0 0 0

Egyéb bcs. 5 6 1 2 4

Összesen 131 121 145 153 106
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A személy elleni bûncselekmények száma azonosságot mutat
az elõzõ évvel, ugyanúgy, mint a testi sértések száma is. Se-
gítségnyújtás elmulasztása bûncselekmény ugyanakkor 3 is
történt 2009-ben, míg a korábbi években ilyen bûncselek-
mény nem történt a településen.
A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bûncselekmé-
nyek terén elkövetett bûncselekmények száma szintén azono-
san alakult az elõzõ évhez képest 2-2 bûncselekménnyel.
A közrend elleni bûncselekmények száma igen kedvezõen
alakult, 80.8%-kal, 26-ról 5-re csökkent a bûncselekmények
száma, amely a településen szolgálatot ellátó körzeti megbí-
zottaknak is nagymértékben köszönhetõ.
A statisztikai adatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a re-
gisztrált bûncselekmények legjelentõsebb részét Alsónéme-
din is a vagyon elleni bûncselekmények képezik. E bûncse-
lekményi kategóriában folytatódott az elmúlt években elkez-
dõdött csökkenés (-13 bûncselekmény, - 15.3%), azonban az
összes bûncselekményeken belüli aránya az elõzõ évhez ké-
pest emelkedett 67.9 %-ra, amely 2008-ban 55.5% volt.
A kategórián belül a lopások és a dolog elleni erõszakkal el-
követett lopások (betörések) a meghatározók. Lopást 2009-
ben 43-at, míg 2008-ban 40-et követtek el, amely 7%-os nö-
vekedést jelent. A betörések száma 27-rõl igen jelentõsen 10-
re csökkent (- 63.0%), amely igen kedvezõ adatnak számít.
Csalást ugyanannyit követtek el, mint korábban, azaz 6-6
esetben történt ilyen jellegû bûncselekmény a településen.
A városban 2009-ben – hasonlóan 2008. évhez - kiemelt bûn-
cselekmény nem történt.
A közlekedési bûncselekmények számában jelentõs csökke-
nés történt, mivel a korábbi 27-rõl 2009-re 55.6 %-kal, 12-re
csökkent.
A közlekedési bûncselekményeken belül szintén kedvezõ
tendenciát mutat a közúti jármû ittas vezetése bûncselekmé-
nye is, hiszen itt 15-rõl 80 %-kal, 3-ra történt csökkenés.
Bár létszámhelyzetünk nem teszi lehetõvé sajnálatos módon
függetlenített bûnmegelõzési elõadó foglalkoztatását, azért le-
hetõségeinkhez mérten mindent megteszünk annak érdekében,
hogy csökkentsük annak esélyét, hogy az illetékességi terüle-
tünkön élõk bûncselekmények áldozatává válhassanak. Ki-
emelkedõen jó a kapcsolatunk az illetékességi területünkön te-
vékenykedõ Dabas TV-vel, MAG TV-vel és PÁTRIA TV-vel,
melyek nem csak Dabason, hanem a környezõ településeken is
sugározzák mûsoraikat. A Dabas TV-vel évek óta Együttmûkö-
dési megállapodás szabályozza munkánkat melynek keretében
a Rendõrkapitányság sajtóreferense heti rendszerességgel bûn-
ügyi vonatkozású tájékoztatást is ad a televízió ún. „SZIRÉNA”
címû mûsorában az illetékességi területünkön történt esemé-
nyekrõl és azok tanúságairól, mely adást több alkalommal is
megismételnek. Ennek következtében a lakosság tájékoztatást
kap a város és vonzáskörzetének bûnügyi helyzetérõl. Ugya-
nakkor lehetõségünk van arra is, hogy egy-egy esetben a szakte-
rület vezetõi, illetve beosztottjai nyilatkozzanak az éppen idõ-
szerû kérdésekrõl, felmerülõ problémákról és személyesen ad-
janak tanácsot annak érdekében, hogy minél kevesebben válja-
nak bûncselekmény áldozatává.
Az úgynevezett „SZEM” /Szomszédok Egymásért Mozga-
lom/ kialakítása és szélesebb körben történõ elterjesztése cél-

jából a Dabas TV fenti mûsorában hívtuk fel a figyelmet
azokra az elõnyökre melyek ezen mozgalomban résztvevõ la-
kosok biztonságérzetét pozitív irányban befolyásolhatják.
Nagyon jó példa erre Gyál városa ahol 6 éve mûködik a
SZEM. Mozgalom, jelenleg már több mint 350 taggal.
2009-ben az elõzõ évekhez hasonlóan sajnos nem tudtuk biz-
tosítani a D.A.D.A. program oktatását, mely nagyban segíte-
né az általános, illetve a középiskolai oktatásban résztvevõ if-
júság körében felhívni a figyelmet a kábítószer- az alkoholfo-
gyasztás, a dohányzás és az AIDS veszélyére. Ennek oka lét-
számhelyzetünk, ugyanis a jelenlegi munkaterhek mellett
nem tudunk elõadót biztosítani ezen feladat ellátására, de
megfelelõ létszámhelyzet esetén ezt a programot feltétlenül
újra kell indítanunk. Mindezek ellenére azonban több iskolá-
ban jártunk eseti jelleggel és a fenti témakörökben elõadáso-
kat tartottunk. Külön kiemelném az Örkény városában meg-
rendezett 2 napos drogprevenciós programsorozatot melyen a
környezõ középoktatási intézmények tanulói szervezetten
vettek részt és jelentõsen számban képviselték magukat a kör-
nyezõ települések lakosai is.
A családon belüli erõszak terjedésének megelõzése érdeké-
ben folyamatosan történik a veszélyeztetett családok felméré-
se. 2009-ben együttmûködési megállapodás megkötésére is
sor került az illetékességi területünkön mûködõ 3 Családsegí-
tõ Szolgálattal. A családon belüli bûncselekmények elkövetõ-
inél a megelõzés érdekében számos esetben utóellenõrzést
hajtottunk végre. A megelõzés érdekében napi kapcsolatban
állunk a helyi önkormányzatok gyámügyi elõadóival, a csa-
ládsegítõ szolgálatokkal, a Kisebbségi Önkormányzatokkal, a
településeken mûködõ védõnõkkel, orvosokkal és az oktatá-
si-, nevelési intézetekkel. Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást
a felmerülõ problémákról, azok megoldási lehetõségeirõl.
Illetékességi területünkön Áldozatvédelmi Iroda továbbra
sem mûködik, részben azért, mivel a Dabasi Polgármesteri
Hivatallal eddig nem sikerült megállapodni az Iroda helyével
és mûködtetésével kapcsolatosan, részben pedig azért, mivel
2008. évben eseti jelleggel több idõpontban megjelent Dabas
és Gyál városában a Pest megyei Igazságügyi Hivatal Áldo-
zatsegítõ Szolgálata, de senki nem kereste õket. Fentiek miatt
megállapodásunknak megfelelõen a feljelentések megtétele-
kor mi tájékoztatást adunk az állami kárenyhítési lehetõsé-
gekkel kapcsolatosan, továbbá felhívjuk figyelmüket, hogyan
elõzhetik meg azt, hogy ismételten bûncselekmény áldozatá-
vá váljanak.
Folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk a vagyonvédelmi cé-
gek által mûködtetett ún. csendes riasztó rendszerek propagá-
lására, melyek hatékony segítséget nyújtottak abban, hogy te-
rületünkön a vagyon elleni bûncselekmények az elmúlt évek-
ben jelentõsen csökkentek.

KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG
A beszámoló elején már szó volt arról, hogy kapitányságunk
területe közel 800 négyzetkilométer, és a lakosok száma meg-
haladja a 90.000 fõt. Akörzeti megbízotti hálózat kiépítésével
is megpróbáltuk elérni, hogy minél több egyenruhás kollégát
tudjunk a közterületre vezényelni. Az Önkormányzatok szol-
gálati lakások biztosításával segítik, hogy minél több Körzeti
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Megbízott teljesítsen szolgálatot, jelenleg 3 hiányunk van a
lehetséges 19-bõl.
A bûnügyi helyzet alakulását nagyban befolyásolta a Köz-
rendvédelmi Osztály tevékenysége is. A Közrendvédelmi
Osztály teljesítményét befolyásolta, hogy a létszám jelentõ-
sen (az összlétszámhoz viszonyítva kb. 20%-kal) csökkent,
ami éreztette a hatását az intézkedési számokban is.
Az elfogások száma 101 fõ volt, az elõzõ évi 120-szal szem-
ben, ami 15.8%-os csökkenést jelent.
Az elõállítások száma az elõzõ évhez képest 41.3 %-kal csök-
kent, 487-rõl 286-ra.
A közlekedési szabálysértési feljelentéseink száma 1309-rõl
1129-re csökkent, ez 13.8%-os visszaesést jelent.
A bírságolt személyek száma 26.7%-kal csökkent, 2362-rõl
1731-re. A szabálysértõket átlagosan 6.214 Ft.-ra bírságoltuk.
2009-ben az elõzõ évihez képest 11.2 %-kal nõtt az átkíséré-
sek száma, 418-ról 465-re. A többi intézkedési mutató alaku-
lásánál figyelembe kell venni, hogy a közterületi szolgálattól
ezek az intézkedések vonják el legjobban az állományt.
A tavalyi évben a Közrendvédelmi Osztály által önállóan befe-
jezett közlekedési balesetek száma a korábbi évhez képest
15.8%-kal emelkedett, 120-ról 139-ra, míg a baleseti helyszíne-
lõnek átadott esetek száma 21.0%-kal emelkedett 81-rõl 98-ra.
Az elrendelt elõvezetések száma 35.6%-kal csökkent, 174-rõl
112-re. A végrehajtott elõvezetések száma 45-rõl 38-ra,
15.6%-kal csökkent. Az elrendelt elõvezetések 33.9%-át haj-
tottuk végre.
Alkoholszondás ellenõrzést 1101 alkalommal hajtottunk vég-
re, 32.85%-kal kevesebbet, mint 2008-ban (1639). Átlagosan
minden 5. megszondáztatott személy esetében hozott az el-
lenõrzés pozitív eredményt. A Közrendvédelmi Osztály 203
(+ 8.0%) ittas vezetõvel szemben kezdeményezett eljárást,
ami kapitánysági szinten 67.7%-os arány.
62 alkalommal hajtottunk végre akciót, 40 esetben rendez-
vénybiztosítást, az elõbbi 59%-os, utóbbi 60 %-os növeke-
dést jelent 2008-hez képest.
A Közrendvédelmi Osztály a 2009. évben 68 esetben tett bün-
tetõ feljelentést, 1.5 %-kal többet, mint 2008-ban (67).
A 2009. évben jelentõs hangsúlyt fektettünk a bírósági hatás-
körû szabálysértések miatti eljárások kezdeményezésére. Til-
tott kéjelgés miatt 212 szabálysértési feljelentés került meg-
küldésre a Dabasi Városi Bíróságra. Ebbõl 112 esetben (+
69.7 %) kezdeményeztünk gyorsított eljárást. A jármûvezetés
az eltiltás tartama alatt szabálysértés elkövetése miatt 53
(307.7 %), bírósági hatáskörû tulajdon elleni szabálysértés
miatt 16 (+ 700 %) esetben kezdeményeztünk gyorsított eljá-
rást. Összesen 181 gyorsított szabálysértési eljárás került le-
folytatásra – kapitánysági szinten – a Dabasi Városi Bírósá-
gon.
Alsónémedin jelenleg 2 fõ körzeti megbízott lát el szolgála-
tot, Tóth Gábor r. törzszászlós és Szadai Attila r. törzsõrmes-
ter, akik lelkiismeretesen végzik munkájukat. Dernóczi Zol-
tán r. törzszászlós 2009. december 30-i hatállyal nyugállo-
mányba vonult, akinek személyében lelkiismeretes, szolgála-
tát példaértékûen teljesítõ kollégát ismertünk meg. Azt gon-
dolom, hogy a község lakossága érdekében az elmúlt évek so-
rán példásan teljesítette feladatait.

Hosszú idõ óta ápolunk jó kapcsolatot a községben mûködõ
polgárõr szervezettel, akiktõl 2009-ben is sok segítséget kap-
tunk. Több alkalommal hajtottunk végre közös akciókat, vet-
tünk részt közös rendezvénybiztosításokban.

KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI HELYZET
Kapitányságunk közlekedésbiztonsági helyzetét nagymérték-
ben befolyásolja, hogy két fõútvonal és egy autópálya halad
át területünkön.
Alsónémedi közigazgatási területén 2009. évben 28 közleke-
dési baleset történt, ez 21.7%-os növekedést jelent a 2008. évi
23-as baleseti számhoz képest.
A személyi sérüléses balesetek száma 11-re ( 10 %-kal ) nõtt
a 2008. évi 10-rõl. A sérüléses statisztikát kimenet szerint
vizsgálva vegyes a kép. Halálos kimenetelû közlekedési bal-
eset a belterületi utakon az elmúlt évben sem történt. Súlyos
sérüléssel 2 baleset végzõdött, szemben az elõzõ évi 5-tel, így
itt 60 %-os csökkenés mutatható ki. A könnyû sérüléssel vég-
zõdõ balesetek terén mutatkozó balesetszám emelkedés ront-
ja az összes sérüléses statisztikát, mivel 2009-ban 9 könnyû
sérüléses baleset történt az elõzõ évi 5-el szemben, ami, 80%-
os növekedést jelent.
Anyagi kárral végzõdött balesetnél az elmúlt évben 17 alka-
lommal történt rendõri intézkedés a településen, míg 2008-
ban 13 esetben, amely 30.7%-os emelkedést jelent.
A település területén bekövetkezett személyi sérüléses bal-
eseteknél a baleseti okokat vizsgálva megállapítható, hogy a
két leggyakoribb baleseti ok az elsõbbség meg nem adása ( 3
baleset ), valamint a kanyarodási és az elõzési szabályok be
nem tartása 2-2 balesettel. 1 balesetben volt baleseti ok a se-
besség nem megfelelõ megválasztása, a nem megfelelõ oldal-
távolság megtartása, továbbá 2 esetben a jármûvezetõ egyéb
hibája volt megállapítható.
A személyi sérüléses balesetek naponkénti megoszlását ele-
mezve megállapítható, hogy a 11 balesetbõl 5 kedden, 2-2 va-
sárnap és csütörtökön, 1-1 szerdán és szombaton következett
be. Vizsgálva a szombati és a vasárnapi balesetek idõbeli
megoszlását, nem mutatható ki, hogy diszkó balesetek lenné-
nek, ezek, hisz a két nap bekövetkezett 3 balesetbõl egy sem
történt a 22.00 és a 07.00 óra közötti idõszakban.
A személyi sérüléses balesetek idõbeli megoszlását vizsgálva
megállapítható, hogy baleseti szempontból kiemelt idõszak a
12.00 – 18.00 óra közötti (délutáni ) napszak, ekkor követke-
zett be 7 baleset, a balesetek 63.6 %-a. Ezt követi a délelõtti
(06.00-12.00)valamint az esti (18.00-22.00) napszak a maga
2-2 (18.2-18.2% ) balesetével.
A személyi sérüléses balesetek okozóinak megoszlását vizsgál-
va az állapítható meg, hogy 9 sérüléses balesetet okoztak sze-
mélygépkocsi vezetõk, míg 2 balesetet tehergépkocsi vezetõk.
A személyi sérüléses balesetek az alábbi helyszíneken követ-
keztek be:
Orgona utca, Haraszti út, Rákóczi utca 1-1 baleset, 46104 j. út
1 baleset, 4602 j. út 4 baleset, 4604 j. út 1 baleset, 4617 j. út 2
baleset.
A személyi sérüléses balesetekben vétlen feleket vizsgálva
örvendetes, hogy a 11 balesetbõl mindössze egy esetben volt
gyalogos vagy kerékpáros a szenvedõ fél
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A településen a sebességmérõ berendezést rendszeresen üze-
meltettük az elmúlt évben és ezt tervezzük 2010-ben is.
A fenti balesetekben nincs benne az Alsónémedit átszelõ 5.
számú fõközlekedési útnak Alsónémedi közigazgatási határai
között ( 13+536 – 26+600 km szelvények között) bekövetke-
zett balesetek száma, melyek az alábbiak szerint alakultak.
Személyi sérüléses balesett ezen a szakaszon az elmúlt évben
7 alkalommal következett be, szemben a 2008 évi 11-el. A 7
balesetbõl 1 halálos volt, 2 végzõdött súlyos sérüléssel, míg 4
könnyû sérüléssel. Anyagi káros baleset 2009 évben 10 alka-
lommal történt ezen a szakaszon, a 2008 évi 8-al szemben.
Baleset-megelõzési munkánk 2008. évhez képest stagnált. Heti
rendszerességgel jelen vagyunk a Dabas Rádióban, mely lefedi
a Kapitányság illetékességi területét. Riportokkal, közlekedési
aktualitásokkal, ellenõrzések, akciók eredményeinek ismerteté-
sével színesítjük mûsoraikat. A Rádió munkatársai készséggel
állnak rendelkezésünkre, ha közérdekû közölnivalónk akad.
2008-ban kezdte meg mûködését a MAG televízió, újhartyáni
székhellyel. Alkalomszerûen itt is megjelenünk, inkább maga-
zin jellegû riportokkal, kampányokhoz, rendezvényekhez köt-
hetõ riportokkal, mint napi aktualitásokkal.
Jól sikerült vetélkedõket rendeztünk a dabasi, hernádi, újlen-
gyeli, táborfalvai, bugyi általános iskolákban és az Inárcsi
Nagycsaládosok Egyesületének rendezvényén, mint már
évek óta.
Hetente adunk tájékoztatást a Dabas Rádiónak a területen be-
következett balesetekrõl. A balesetekhez kapcsolódóan pár
mondatban próbálunk segítséget adni ahhoz, hogy
legközelebb hasonló okok miatt ne következzen be baleset. A
Dabas Rádióval megítélésem szerint jó a kapcsolatunk, a bal-
eset-megelõzéssel kapcsolatosan több riportot készítettek
már, illetve tudósítanak rendezvényeinkrõl, illetve alkalman-
ként stúdióbeszélgetés keretében, nagyobb témát átölelõ be-
szélgetésekre is sor került.

IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG
Ezen a szakterületen az elmúlt évben komoly jogszabályi vál-
tozás nem volt, ugyanakkor jelentõs változást hozott a szakte-
rület munkájában, hogy 2009. január 01-én bevezetésre került
az új szabálysértési számítógépes program, a Robotzsaru
NEO integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer. A prog-
ram mûködésével kapcsolatosan az érintett állományból (Se-
gédhivatal, informatikai elõadó ill. a szabálysértési csoport)
senki sem rendelkezett információval, valamint megítélésem
szerint bevezetése elõtt nem kaptuk meg a megfelelõ oktatást
sem. Ráadásul bevezetését követõen a programot állandóan
bõvítették, fejlesztették. Ennek következtében az év elején je-
lentkeztek kisebb problémák ezen a szakterületen, de az in-
formatikai elõadó segítségével sikerült azokat megoldanunk.
Nehézséget jelentett továbbá, hogy eleinte párhuzamosan
kellett használnunk a régi Rszabs programot is a korábban ik-
tatott ügyiratok esetében.
A szabálysértési iktatások száma kisebb mértékben növeke-
dett az elõzõ évihez képest. 2008-ban 3177 db. iktatás történt,
2009-ben az ügyiratszám 3192-re emelkedett (+ 15 db.), mely
0,47%-os növekedést jelent.

2578 fõvel szemben 89.240.000.- Ft pénzbírság kiszabására
került sor. Az átlagbírság összege 34.616.- Ft/fõ. (2008-ban
2477 fõvel szemben 81.799.000.- Ft pénzbírság kiszabására
került sor, az átlagbírság 33.023.- Ft/fõ volt) Megfigyelhetõ,
hogy mind a kiszabott bírság összege, mint pedig az átlagbír-
ság összege növekedett az elmúlt évhez képest.
Ez alapvetõen 3 okra vezethetõ vissza:
1. az ügyiratok többségében a pénzbírság kiszabására halma-
zati formában kerül sor, így jelentõsen emelkedik a kiszabha-
tó bírság összege,
2. nagyon sok kiemelt szabálysértés volt az elmúlt évben,
mely nagyobb pénzbírsággal sújtható,
3. nagyon sok személy már volt büntetve az elmúlt 2 évben,
így velük szemben magasabb bírság kiszabására került sor.
Az átlagbírság tekintetében is az 1. helyen állunk Pest me-
gyén belül.
A vezetõi engedélyek visszavonásának, illetve a vezetéstõl
való eltiltásoknak a száma minimális mértékben, de növeke-
dett az elõzõ évi 715 esethez képest 741 esetben éltünk ezzel
az intézkedéssel, mely +3,6 %-os növekedést jelent.
Az eltiltások alkalmazása terén (a lehetséges esetek 85.8 %-a)
az elõzõ éveknek megfelelõen továbbra is az 1. helyen állunk
Pest megyében. Megítélésem szerint kellõ szigorral léptünk
fel a kiemelt közlekedési szabálysértést elkövetõkkel szem-
ben: ezt támasztja alá azon tény is, hogy a magas számú és
arányú eltiltás alkalmazása mellett a kiemelt szabálysértések-
nél magas az átlagbírság összege is. 58.688.- Ft/fõ, mely a
legmagasabb a megyében (2008-ban ez a szám 49.764.- Ft/fõ,
volt, mely a 3. legmagasabb érték volt Pest megyében)
Fegyverügyintézés terén 2009-ben 133 db. új iktatás történt,
az ügyiratok száma így 2260-ra emelkedett.
Összesen 2226 db. lõfegyver szerepel a nyilvántartásban
(2008-ban 2301 volt).

Dabason 2 db. lõtér található:
1. 2370 Dabas 01246. hrsz. alatt található tereplõtér. A Dabas-
Õrkény-Tatárszentgyörgy települések között található hadilõ-
tér területébõl vett területen alakította ki a lõteret a Krisztián
és Tsa. Kft. Jellegébõl adódóan az egyik legnagyobb és leg-
biztonságosabb lõtér az illetékességi területünkön találhatóak
közül. Mindenfajta koronglövészetre, kis- és nagykaliberû
puskalövészetre és maroklõfegyverrel való lövészetre van le-
hetõség. Ezen a lõtéren mûködik a Dabasi Sportlövõ Club.

2. Dabas: 2370 Dabas 0946/1/A. hrsz. alatt található tereplõ-
tér. A Maroklõfegyver S. E. üzemelteti a lõteret ahol maroklõ-
fegyverrel, kispuskával és sörétes fegyverrel végezhetõ lõ-
gyakorlat.
Fegyverrel rendelkezõ természetes személyek száma: 825 fõ,
(2008-ban 871 fõ) akiknél összesen 2155 db. lõfegyver szere-
pel a nyilvántartásban (2008-ban 2181 db. volt).
A flóbert fegyverek tartását az új jogszabály engedélyhez kö-
ti. Eddig összesen 84 fõ részére adtunk ki tartási engedélyt.
(2004-ben 7 fõ, 2005-ben 29 fõ, 2006-ban 48 fõ részére.) Az
új jogszabály 2005. június 30-ig adott haladékot – mely ké-
sõbb 2006. június 30-ig meg lett hosszabbítva - a korábban
engedély nélkül tarthatott flóbert fegyverek rendõrségi re-
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gisztrálására való jelentkezés terén, erre a lakosság figyelmét
szintén felhívtuk. 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben nem ad-
tunk ki flóbert tartására engedélyt.
Gáz- riasztó fegyver viselését ezidáig 489 fõ részére engedé-
lyeztük, 2009-ben 135 fõ részére. (2008-ban 59 fõ részére ad-
tunk ki viselési engedélyt). Viselési engedélyt nem vontunk
be.
Európai Lõfegyvertartási Engedélyt 2009-ben 6 fõ részére ál-
lítottunk ki (2008-ban 7 fõ kérelmezõ volt).
Összesen 166 fõ természetes személy (van aki több fegyverre
is!) adott be kérelmet megszerzési engedélyre. A kérelmek-
nek helyt adtunk, így összesen 179 db. megszerzési engedély
kiadására került sor (2008-ban 172 db.). Jogi személy 3 eset-
ben nyújtott be kérelmet 9 db. megszerzési engedély iránt.
(2008-ban nem volt kérelem). A kérelmeknek helyt adtunk.
Megújítási eljárások száma: 54 db. (2008-ban 88 db.)
Fegyvertartási engedély visszavonása: 3 fõ esetében került
sor.
Érték nélküli selejtezésre leadott fegyverek száma: 10 db.
(2008-ban 17 db.)

Személy- és vagyonõri terület:
380 db igazolvány legyártására került sor (2006. II. félévében
1045 db., 2007-ben 756 db., 2008-ban 283 db.), ebbõl 375 db.
személy- és vagyonõri igazolvány (2006. II. félévében 1033
db., 2007-ben 747 db., 2008-ban 280 db.), 3 db. magánnyo-
mozói igazolvány (2006. II. félévében 4 db., 2007-ben 2 db.,
2008-ban 1 db.) és 2 db. biztonságtechnikai szerelõ igazol-
vány volt (2006. II. félévében 8 db., 2007-ben 7 db., 2008-ban
2 db.). Igazolvány kiállítása iránti kérelem elutasítására 14 fõ-
nél került sor (2006. II. félévében 1 fõ, 2007-ben 3 fõ, 2008-
ban nem került sor rá).
Személy- és vagyonõri szakterületen 48 vállalkozás engedé-
lyezésére került sor (2006. II. félévében 54 db., 2007-ben 24
db., 2008-ban 20 db.), ebbõl 8 társas (2006-ban 20 db., 2007-
ben 10 db., 2008-ban 13 db. személy- és vagyonõr ill. magán-
nyomozó) és 40 egyéni vállalkozás (2006-ban 34 db., 2007-
ben 14 db., 2008-ban 7 db. személy- és vagyonvédelmi ma-
gánvállalkozást engedélyeztünk), míg magánnyomozói szak-
területen nem került sor engedély kiadására (2006-ban 1 db.
társas vállalkozás lett engedélyezve, 2007-ben és 2008-ban
nem lett engedélyezve).
Igazolvány visszavonására 90 esetben került sor az alábbi
okok miatt: 84 esetben kamarai tagság hiánya miatt, 3 esetben
priusz miatt, 3 esetben az ügyfél kérelmére (2007-ben 38 db.,
2008-ban 41 db. személy- és vagyonõri igazolvány).
2009. októberétõl bizonyos esetekben lehetõség nyílt az ügy-
felek részére az elektronikus ügyintézésre, melyre nem került
sor hatóságomnál.
2009-ban 4 db. kérelmet nyújtottak be figyelmeztetõ jelzés
felszerelésének és használatának engedélyezése érdekében,
melyeknek helyt adtunk. (2006-ban 1 db, 2007-ben 19 db.,
2008-ban 5 db. kérelem volt). A kérelmek számának draszti-
kus mértékben történõ csökkenése azzal magyarázható, hogy
a 12/2007. IRM rendelet értelmében a korábbi 1 év helyett 3
év idõtartamra adható ki az engedély.

ÖSSZEGZÉS

Tisztelt Képviselõ Testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság egyik fõ célkitûzése to-
vábbra is, hogy a rendõrség az eredményes és hatékony mû-
ködése mellett minél jobban megfeleljen a lakosság, illetve a
civil szervezetek által támasztott követelményeknek, elvárá-
soknak. Úgy gondolom, hogy kapitányságunk – az egyre ked-
vezõtlenebb feltételek mellett is- az egész évben nyújtott
egyenletes jó teljesítményével, az önkormányzatokkal és a
társadalmi szervezetekkel való együttmûködéssel, valamint a
lakossággal folytatott párbeszéddel eleget tett ezen elvárá-
soknak. Munkánkat a hatályos jogszabályok és normák betar-
tása, valamint a megyei szakirányítás mellett önállóan végez-
tük. E tendencia továbbvitele a 2010-es év egyik fõ célkitûzé-
se kell, hogy legyen mind a vezetõk, mind a végrehajtó állo-
mány részérõl.

Úgy gondolom, hogy a 2009. évet – az objektív tényezõket is
figyelembe véve - sikeresnek nevezhetjük, a tovább szûkülõ
anyagi keretek és a növekvõ követelmények mellett is.

Igyekeztem kiemelni és számokkal is alátámasztani a 2009-
ben elért eredményeinket, ugyanakkor ha csak érintõlegesen
is, de említést tettem az év során felmerülõ problémákról, me-
lyek mind anyagi-pénzügyi téren, mind a szolgálatot ellátó ál-
lomány részérõl jelentkeztek.

Megjegyezni kívánom, hogy az elmúlt év sikerességéhez
nagyban hozzájárult az Önkormányzattal fennálló kiváló
kapcsolat, valamit az Önkormányzat hathatós segítsége, ami-
ért a Dabasi Rendõrkapitányság személyi állománya, és a ma-
gam nevében is köszönetemet fejezem ki.

Biztosíthatom Önöket, hogy a kapitányságunk személyi állo-
mánya ahogyan eddig is, úgy a jövõben is legjobb tudásának
megfelelõen, a lakosság érdekeit egyre jobban szem elõtt tart-
va végzi feladatait.

Kérem, hogy a beszámolómat vitassák meg, tisztelettel foga-
dom azzal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, javaslata-
ikat, melyekkel a jövõben is segítik munkánkat.

Dabas, 2010. február 18.

Tisztelettel:

dr. Farkas László r. alezredes
rendõrségi fõtanácsos

kapitányságvezetõ
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Hírek iskolánk életébõl

Március 5-én vette kezdetét iskolánkban a Széchenyi Napok
kulturális rendezvénysorozat.

A nyitó ünnepi mûsorban megemlékeztünk iskolánk név-
adója, gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulójá-
ról, és örömmel vettük birtokba intézményünk tornacsarno-
kát.

Mindhárom nap bõvelkedett programokban. A felemelõ,
magasztos ünnepi mûsor, az iskola minden tanulóját meg-
mozgató sportbemutató, a családi sportnap, az „öregfiúk”
nosztalgia- és a település futballcsapatainak barátságos mér-
kõzései, a kiállítások, az aulában megtartott koncert rövid
idõre feledtette a napi gondokat, problémákat.
Iskolánk boldog, mosolygós arcú gyerekekkel és jókedvû fel-
nõttekkel népesült be.

Köszönöm mindazoknak, akik megjelenésükkel megtisztel-
tek bennünket, s velünk együtt ünnepeltek.

Köszönettel tartozom az Alsónémedi és Vidéke Takarékszö-
vetkezet Elnökének, Kiss Menyhértnének, a komoly anyagi
támogatásért.
Köszönöm az osztályok szülõi közösségeinek a példaértékû
összefogást, munkát, a finom süteményeket, a ruhák megvar-
rását, a dekorációk és a felvezetõ táblák elkészítését, hiszen
segítségük nélkül nem lett volna ilyen színvonalas és látvá-
nyos e rendezvénysorozat.
Meghívott vendégeink, iskolánk volt tanárai elismerõen nyi-
latkoztak pedagógusaink munkájáról. Köszönöm mindazon
kollegáimnak, akik idõt, fáradtságot nem kímélve arra töre-
kedtek, hogy az érdeklõdõk bepillantást nyerjenek intézmé-
nyünk életébe, hagyományaiba.
Bízom abban, hogy továbbra is számíthatunk Önkormányza-
tunk támogatására, az osztályok szülõi szervezeteinek és a pe-
dagógusainak önzetlen munkájára.

Mayer Istvánné
igazgató

(képek 2-3. oldalon)

Reményik Sándor

Ha nem lesz többé iskolánk…

Ha egyszer nem lesz többé iskolánk,
Nem lesz üvegház gyönge palántáknak,
Ha nem lesz tanterem,
Hol a tanító nyíló ajakán
Az ige-virág magyarul terem,
Ha nem lesz többé szentesített mód
Oktatni gyermekünk az õsi szóra,
Ha minden jussunkból kivettetünk:
Egy Iskola lesz egész életünk,
S mindenki mindenkinek tanítója.

Bölcsek leszünk, szentek leszünk,
Hogy gyermekeink lelkéhez közel,
Mindig közel legyünk.
Nem leszünk semmi más:
Hitben, hûségben, tisztaságban
Egymásnak folytonos példaadás.

És esküszünk
Mindenre, ami szent nekünk:
Így, iskolátlanul
Egymásból olyan nemzedéket nevelünk,
Hogy mind az idõk végeztéig
Megemlegettetünk.

(1924)

Nõnap, tavaszvárás
2010. március 8-án az OPÁL HÁZ nagytermében,
Nõnapi megemlékezést tartottunk. Köszöntöttünk a
Nyugdíjas Klub tagjait és kedves vendégeinket. A
2.a és 2.b osztály ügyes versmondói tavaszváró, ta-
vaszköszöntõ verseket adtak elõ. AFantázia Mûvésze-
ti Iskola gitártanszakos tanulói kedves gyermekda-
lokat játszottak. A Cseppek Gyermektánccsoport
Rákóczi úti és Szent István téri óvodásai zenés-táncos
mûsorral köszöntötték a vendégeket, Józan Béláné,
Ági óvónõ vezetésével. Végül a Nyugdíjas Klub
asszonyai az Önkormányzat ajándékaként virágot
kaptak. Sokszor elhangzott ezen a napon a „Boldog
Nõnapot!”, „Sok boldogságot!”- köszöntés. De mi is
az a boldogság?
Böjte Csaba a következõket gondolja errõl:

„Az ember számára az jelenti
a boldogságot, ha engedi felszínre
törni a benne lévõ értékeket, és meg
tudja valósítani azokat a szép
gondolatokat, terveket, álmokat,
amiket magában õriz. Ha van szárnyunk,
akkor bontsuk ki, és emelkedjünk
az égbe! Váljunk azzá, akinek születtünk!
Különben csak vergõdünk, mint a
partra vetett hal, vagy valami buta
fölösleges célért szaladgálunk.”

Kiss Katalin
(képek a 4. oldalon)
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Mayer Istvánné igazgató Széchenyi Napok kulturális

rendezvénysorozaton elmondott ünnepi beszéde

„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.
Tisztálkodjál belülrõl és kívülrõl. Felejts el mindent, ami a
köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a
naptárban írják piros betõkkel.
Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, mi-
lyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek.
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rend-
hagyás.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollegák, gyerekek!
Márai Sándortól idéztem, mert ma mi is emlékezni és ünne-
pelni gyûltünk össze.
Félretesszük gondjainkat, ünnepi díszbe öltöztetjük szívün-
ket, befogadóvá tesszük a lelkünket.
Emlékezünk iskolánk névadója gróf Széchenyi István halálá-
nak 150. évfordulójára, és ünnepeljük intézményünk új épü-
letszárnyának átadását.
Immár 18. alkalommal rendezzük meg hagyományõrzõ kul-
turális rendezvénysorozatunkat, a Széchenyi napokat.
A mai mûsorunkban híres történelmi példaképeink, köztük
Széchenyi Istvánnak az ifjúsághoz intézett gondolatait, jó ta-
nácsait szólaltatjuk meg.
Ezek az intelmek a múltban születtek, de a jelennek és a jövõ-
nek is szólnak.
Nemzetünk nagyjai sokszor és nyomatékkal hívták fel a figyel-
met arra, hogy a család és a haza két elválaszthatatlan fogalom.
A család létünk és biztonságunk záloga, mely a nemzet gyöke-
reibõl táplálkozik, fejlõdik. Ha nincsenek gyökereink, ha a csa-
ládi egység felbomlik, ha nincs megfelelõ szintû nevelõ-oktató
munka, a jövõ nemzedéke lelki táplálék nélkül marad, s ennek
visszafordíthatatlan következményei lehetnek.

„Hallgass fiam atyád intésére
S ne vedd semmibe anyád tanítását!”

Mekkora súlya van e jelmondatnak! Mennyi nevelési helyzet
húzódik mögötte! Rajtunk felnõtteken, a családon, az iskolán, a
társadalom egészén múlik, hogy milyen lesz a jövõ nemzedéke!
Kérem, hogy hallgassák figyelemmel az ünnepi mûsorban el-
hangzó intelmeket, mert bõven van tennivalónk, bõven van
feladatunk.
Ma az emlékezés mellett ünnepelünk. Ünnepelünk, hiszen
mindannyiunk évtizedes álma és vágya teljesül a sportcsar-
nok átadásával.
Ugye bizton tudjuk, hogy a legjobb befektetés az ország jövõ-
jébe a fiatalság nevelése, képzése.
„Ha azt hiszed, hogy a nevelés költséges, gondolj a tudatlan-
ságra” - írta egy Nobel-díjas kémikusunk.
Egy ország, egy kis ország jövõje és lehetõségei azon múlnak,
hogy a fiatalsága milyen nevelést, képzést kapott. Ez egy
nagy beruházás!
Ha valaki gyümölcsfát ültet, azt nem várhatja el, hogy már az
elsõ évben bõséges termést hozzon.
A 13 új tanterem, a tornaterem, a tornacsarnok a családban kapott
nevelés mellett elsõdleges színhelye lesz az itt tanuló diákok to-

vábbi sorsának. Hogy milyen eredményes lesz a munkánk, a be-
fektetés, a nagy beruházás, csak évek múlva igazolódik!
Azt is mindannyian tudjuk, hogy a nevelés olyan, mint a pi-
ramis. Jó alapok és megfelelõ tudás nélkül nem lehet magas
házat építeni. Az alapok ezek között a falak között válnak szi-
lárddá, mely meghatározza e település további sorsát, jövõjét.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Óriási a felelõsségünk. Ma sokkal nehezebb az igazi értékeket
felismerni, vállalni, mert annyira elborít mindent a kom-
mersz, a talmi, a múló, a percnyi érdekeket szolgáló jelenték-
telenség.
Önkormányzatunk megteremtette azt, amirõl álmodoztunk.
Alsónémedi Nagyközség Képviselõ-testülete ebben a nehéz
gazdasági helyzetben önerõbõl valósította meg ezt a hatalmas
beruházást, mivel fontosnak érzi a jövõ nemzedék nevelését,
oktatását. Ott ahol iskolákat zárnak be, tanulócsoportokat
vonnak össze, az osztálylétszámok elérik a 38-40 fõt is, nem
lehetnek szilárd alapok, mert az ilyen a településnek nincs
már jelene, és nem lesz jövõje sem!

Tisztelt Képviselõ-testület, Tisztelt alsónémedi lakosok!
Köszönjük az erõn felüli anyagi áldozatot, és azt a hitet és re-
ményt, hogy Alsónémedi jövõje ez új létesítmény által is biz-
tosított.
Köszönjük, hogy hisznek abban, hogy lesznek gyermekek,

kiknek kacaja betölti ezen épületek falait, s a fiatalság nem
más településen keresi a boldogulást. Önök hisznek abban,
hogy a sport, a testedzés és a tanulás elengedhetetlen feltéte-
le a tartalmas, jövõt és hazát építõ tevékeny életnek.
A Széchenyi István Általános Iskola minden tanulója, szülõi
közössége és a nevelõtestület nevében köszönetemet fejezem
ki az iskola új épületszárnyának megépíttetéséért. Köszönöm
a szülõk, a tanulók és a környék lakosságának az építkezés
ideje alatt tanúsított türelmét, megértését.
Elismerésemet fejezem ki iskolánk pedagógusainak, akik
nagy odafigyeléssel vettek részt a tervezésben, véleményük-
kel, gondolataikkal segítették az építkezés minden szakaszát.
Köszönöm Szûcs Gábor Úrnak, hogy álmainkat megtervezte,
a Grópiusz Zrt elnök, vezérigazgatójának, az építkezést irá-
nyító vezetõknek és szakembereknek, hogy a tervbõl szorgos
munkával ezt a létesítményt felépítették.
Kívánom, hogy további tevékenységüket is siker koronázza.
Minél több iskolát építsenek, hogy minél több csillogó szemû
gyermek élvezhesse munkájuk eredményét.
Tisztelt Egybegyûltek!
Remélem, szereplõ gyermekeink bearanyozzák a mai estét.
A 2009/2010-es tanév Széchenyi napi rendezvénysorozatát
megnyitom.
Kívánok iskolánk minden tanulójának és szüleiknek a holna-
pi napra sok vidám percet, felhõtlen szórakozást, a település
futballcsapatainak vasárnapra sok sikert, a nézõknek jó szur-
kolást!
Köszönöm, hogy meghallgattak.
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Dr. György Balázs polgármester tornacsarnok avatón

elmondott ünnepi beszéde
Tisztelt Alsónémediek! Kedves Vendégek!
1991 februárjában a még új Képviselõ-testület egy igen ko-
moly és jól megfontolt döntést hozott, mellyel tulajdonkép-
pen 3 évre elõre eldöntötte azon pénzeszközök sorsát, ame-
lyek a mindenkori önkormányzati költségvetés fejlesztési
forrásait jelentik.
20 évvel voltunk akkor túl, számunkra a mai napig is csak új isko-
laként emlegetett épület felépítésétõl. A 3 éves fejlesztés eredmé-
nyeként 1993. szeptember 1-jén birtokba vehettük az emeletráépí-
tést, mely közel 35 millió forintba került e településnek.
Tisztelt Ünneplõk!
Tudják-e mire figyelmeztet, bennünket Reményik Sándor is-
mert költeményében?? Idézem:

„A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükben bíztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”

E településen élõk jól tudják, míg a hozzánk idelátogatók –
amennyiben két szép templomunkat és ezen iskolaépületün-
ket kívülrõl, belülrõl megnézik – láthatják, érezhetik, hogy
úgy elõdeink, mint mi: nem hagytuk a templomot, a temp-
lomot s az iskolát!!
Tulajdonképpen semmi rendkívüli nincs abban, amit itt
Alsónémediben 20 év alatt tettünk az alapfokú oktatás fej-
lesztése érdekében. Az a jól felfogott érdek motivált bennün-
ket, mindenkori döntéshozókat, hogy a jövõt építjük. A fej-
lesztések között az elsõ helyeken szinte mindig az oktatásügy
igényei szerepeltek.
Az önkormányzatiság elsõ két évtizedében az elkölthetõ forrásaink
döntõ részét oktatási és nevelési intézményeink modernizálására
fordítottuk. Háromszor, de ha a melegítõkonyhák kialakítását is
számba veszem, akkor négyszer bõvítettük óvodánkat, s még e hó-
napban befejezõdik iskolánk második bõvítése.
E 20 évet Tisztelt Ünneplõk mintegy keretbe foglalja az emlí-
tett két fejlesztés, az elsõ ciklusbeli tetõtér beépítés, most az
ötödikben pedig ez a közel 1 milliárd forintba kerülõ bõvítés.
És nincs vége, hiszen még idén 500 adagosra bõvítjük az iskola
konyháját, a Jegyzõ úr által lakott szolgálati lakás alapterületét
megnöveljük és a négy évvel ezelõtt saját erõbõl készült mûfü-
ves sportpálya köré elkészítettjük az atlétikai pálya tervét is.
Tisztelt Alsónémediek! Kedves Vendégeink!
A most befejezõdõ beruházás -rendeltetésébõl adódóan- 3 na-
gyobb egységre bontható.
Az elsõ az 1971-re elkészült tornatermi szárny helyén felépült
oktatási rész. Ezt az elmúlt év november 23-án vettük birtok-
ba, s azon a napon szûnt meg az oktatás az államosítás elõtti
református iskolaépületünkben.
Második épületegységként kezelhetjük az Aulát, ahol ma a
Széchenyi Napok megnyitója volt. Ezt is a múlt év november
végén adta át a kivitelezõ. Az Aula nem csak iskolai, hanem
települési rendezvényeknek is helyt adó, külön bejárattal ren-
delkezõ épületrész.
A harmadik, ahol most vagyunk a Sportcsarnok vagy a na-
gyobbik tornaterem, kinek hogy tetszik.

Ezt a csarnokot óhajtotta ez a falu legeslegjobban, amit a
jelenlévõ Némedeik igazolhatnak.
A mai naptól kezdõdõen Alsónémedinek is van olyan méretû
épülete, ahol túl az iskolai és közösségi sport tevékenységen,
más rendezvények is megtarthatók. Példája lehet ennek a Kor-
morán Együttes mához egy hétre itt rendezendõ koncertje is.
Vége lehet tehát az utcai tornaóráknak, hiszen egy csapásra
két új tornatermünk lett.
A volt iskolaépületben pedig egy családi napközi nyílt a na-
pokban.
Tisztelt Ünneplõ gyülekezet!
E bõvítést az iskola tantestülete és a Képviselõ-testület elkép-
zeléseire hagyatkozva Szûcs Gábor építészmérnök úr és szak-
ági tervezõ csapata álmodta meg.
A magyar tulajdonú Gropius Zrt-t – élén Csáktornyai Gyula
elnök vezérigazgató úrral – érte az a megtiszteltetés, hogy egy
szabályosan lefolytatott nyilvános közbeszerzési pályázat
megnyerése után, felépíthette.
Beruházó a 100 %-ban az Alsónémedi Önkormányzat tulajdo-
nában álló ABÉVA Kft., ügyvezetõ igazgató Belágyi Tamás.
A beruházás mûszaki ellenõre Bata Zoltán építészmérnök úr volt.
Úgy érzem valamennyien maradandót alkottak, köszö-
nöm, hogy együtt dolgozhattunk.
Hölgyeim és Uraim!
E bõvítés az adófizetõk pénzébõl valósult meg. Pályázati pén-
zeket sajnos nem tudtunk mozgósítani e nemes cél érdekében.
Pedig pályáztunk ciklusokon át, nem is egyszer, nem is kétszer.
Aztán elfogyott a türelmünk, számba vettük lehetõségeinket,
vettünk egy nagy levegõt… és íme, elkészült: remélem, va-
lamennyiünk örömére.
A 800 millió forint értékû kötvénycsomagot – melyet a beruhá-
zás zökkenõmentes finanszírozása érdekében az említett önkor-
mányzati Kft. bocsátott ki – a K & H Bank Zrt. jegyezte le.
A visszafizetés futamideje 15 év.
Az 1 milliárd forint nagyságrendû beruházási költség és a 800
milliós kötvénykibocsátás közötti 200 millió forint, önkor-
mányzati önerõ.
Mind az említett 200 millió forint, mind a 15 év alatti törlesz-
tés, adóforintokból tevõdik össze.
Elsõsorban azon vállalkozások befizetéseibõl, akik az elmúlt
15 évben települtek Alsónémedibe, illetve olyanokéból, akik
már a rendszerváltozáskor is jól mûködõ helyi cégek voltak.
Köszönet nekik, és persze minden becsületes helyi adófizetõnek.
Bízunk abban, hogy az Alsónémedi vállalkozások a további-
akban is sikeresek lesznek, s így a jövõben is nekünk járó adó-
fizetési kötelezettségüket – látva e szép létesítményt, e fejlõdõ
települést – még jobb kedvvel teljesítik.
Végül egy bölcs megállapítás, mely nem tõlem származik:
„A testnevelés hasznát ne csak az izmok növekedésében, az
ügyesség fejlõdésében lássuk meg. A sport a szó tágabb értel-
mében is emberformáló funkcióval bír, hiszen kitartásra,
egészséges versenyszellemre, a mások megbecsülésére tanít.”
Köszönöm, hogy velünk örülnek és ünnepelnek!
Isten tartson meg bennünket szándéka szerint!
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Alsónémedi SE 2009. évi beszámoló III.
A 2008-2009-es bajnoki szezonban elért helyezésével az Alsónémedi SE felnõtt csapata egy osztállyal feljebb a Pest me-
gyei I/B. osztály Déli csoportjában indult a 2009-2010-es szezonban. Az elõzõ évi jó szereplés után reménykedve vártuk az
új közegben is a megmérettetést. Alapcélként a bentmaradást tûztük ki, de titkon a szurkolók a korábbi jó eredmény megis-
métlésében bíztak.
Ezek után a bajnokságban 6 mérkõzés, 6 vereség utolsó hely a tabellán kezdtünk. A 7. fordulóban végre sikerült nyerni (ASE-
Abony 8-2), de továbbra is döcögött a szekér. Az utolsó 6 fordulóra azonban nagyot változott a helyzet és ezt az idõszakot 5
gyõzelem 1 vereség mellett fejeztük be az õszi szezont.
Ha csak ennek az idõszaknak az eredményeit vetnénk össze, akkor az ASE állna a tabella elsõ helyén. Sajnos az indulást
nagyban befolyásolta, hogy a meghatározó játékosok hiányzásai (sérülések, eltiltások és egyéb okok) mellett a kedvezõtlen
játékvezetõi ténykedést és mindenekelõtt azt a tényt, hogy az elõzõ évnél jobb képességû csapatokkal játszottunk nem tudtuk
kezelni, ellensúlyozni. A maga módján az is egy „rekordnak” tekinthetõ, hogy az ASE mind a 8 veresége egy gólos volt. A fel-
felé indulást a bajnokság második felére a személyi problémák megszûnése után a csapat játékának javulása és a játékosok,
szurkolók játékvezetéssel szembeni pozitív magatartás megnyilvánulása is eredményezte. Összegzésként nagyon mélyrõl in-
dulva elértünk egy az alapcél megtartására alkalmas pozíciót, amely lehetõvé teheti, hogy a következõ bajnokságban már va-
lóban merészebb célokat is megfogalmazzunk.
Az U19 („ifi”) csapattal kapcsolatban elsõdleges feladat az újra építkezés megkezdése volt az elõzõ évi katasztrofális szerep-
lés után. Az edzõi posztot Bényei András vette át. Az eredmények javulást mutatnak a korábbiakhoz képest, de továbbra
is sok a teendõ. A játékosok akaratgyengesége és felelõsségtudatának hiánya (kivételek vannak) alapvetõen akadálya an-
nak, hogy a csapat az egyesület hagyományainak megfelelõen szerepeljen.
A szurkolókat, sportbarátokat várjuk a tavaszi folytatásra is. A bajnokság teljes tavaszi menterendje az egyesület sportlé-
tesítményében is elérhetõ. Segítségként megadjuk az Alsónémedi SE bajnoki sorsolását. A program tartalmazza a lapzártáig
lejátszásra került mérkõzések eredményeit. A „meteorológiai tavasz” hatására kénytelenek voltunk az eredetileg 2010. márci-
us 14-re kiírt ASE-Nagykáta mérkõzéseket a pálya kímélése érdekében elhalasztani.

16. forduló

2010.03.07. Vasárnap 14:30 Tápiómetáll-TSE - Alsónémedi SE 0-2 , 0-2

17. forduló

2010.05.05 Szerda 17:00 Alsónémedi SE - Nagykáta SE-Káta GSM

18. forduló

2010.03.20. Szombat 15:00 Ráckeve VAFC - Alsónémedi SE

19. forduló

2010.03.28. Vasárnap 15:30 Alsónémedi SE - Törteli KSK

20. forduló

2010.04.03. Szombat 15:30 Sülysáp KSK - Alsónémedi SE

21. forduló

2010.04.10. Szombat 15:30 Abony KID FC - Alsónémedi SE

22. forduló

2010.04.18 Vasárnap 16:00 Alsónémedi SE - Pereg SE

23. forduló

2010.04.24. Szombat 13:00 Halásztelek FC - Alsónémedi SE

24. forduló

2010.05.02. Vasárnap 16:30 Alsónémedi SE - Gyáli BKSE

25. forduló
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2010.05.09. Vasárnap 16:30 Kakucs KSE - Alsónémedi SE

26. forduló

2010.05.16. Vasárnap 17:00 Alsónémedi SE - Gyömrõ SE

27. forduló

2010.05.23 Vasárnap 17:00 Bugyi SE - Alsónémedi SE

28. forduló

2010.05.30 Vasárnap 17:00 Alsónémedi SE - Újhartyán KSE

29. forduló

2010.06.06. Vasárnap 17:00 Dömsödi SE - Alsónémedi SE

30. forduló

2010.06.13. Vasárnap 17:00 Alsónémedi SE - Autoshop-Kiskunlacháza SE

Megjegyzés: az idõpontok a felnõtt mérkõzésekre vonatkoznak, az U19 mérkõzések 2 órával korábban kezdõdnek

Felnõtt 2009/2010. õsz

1. Halásztelki FC 15 11 2 2 42-19 35p

2. Törteli KSK 15 10 3 2 46-23 33p

3. Tápiómetáll TSE 15 9 5 1 35-14 32p

4. Újhartyán KSE 15 9 2 4 34-20 29p

5. Ráckeve VAFC 15 8 2 5 29-18 26p

6. Bugyi SE 15 8 2 5 31-23 26p

7. Sülysáp KSK 15 8 1 6 40-34 25p

8. Gyömrõ SE 15 6 4 5 31-27 22p

9. Alsónémedi SE 15 6 1 8 34-25 19p

10. Pereg SE 15 5 3 7 31-32 18p

11. Nagykáta SE 15 5 2 8 24-31 17p

12. Gyáli BKSE 15 4 5 6 17-29 17p

13. Dömsödi SE 15 5 1 9 18-26 16p

14. Kiskunlacháza SE 15 4 1 10 23-36 13p

15. Kakucs KSE 15 2 1 12 15-61 7p

16. Abony KID FC 15 1 3 11 15-47 6p

U19” 2009/2010. õsz

1. Sülysáp KSK 15 14 1 0 74-14 43p

2. Nagykáta SE 15 11 1 3 40-20 34p
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II. NYWYG Kupa.
Alsónémedi, 2010. február 27
Teljes siker és nagy öröm ért bennünket,

de nem teljesen váratlanul, hiszen sokat dolgozott érte a teljes
NYWYG csapat. Már az elõzõ héten elkezdtük a Suzuki
szervizben a pálya építését és vasárnap már itt is edzettünk.
Nagyon lelkesek voltunk és örültünk, hogy ilyen megfelelõ
környezetben fogadhatjuk íjászbarátainkat. Tombolt kint a
szél, de mi a meleg épületben készültünk. Végül 87 versenyzõ
nevezett és ebbõl csak 22 volt a NYWYG -es, így az eddigi
leglátogatottabb versenyünk volt. Kétszer nyolc célt állítot-
tunk fel , ebben az új vásárolt céljaink is voltak. Kaptunk aján-
dékba is célt a gyáli Freddo Kft-tõl akik a versenyen ki is állí-
tották 2 és 3D-s termékeiket. Lassan indult a verseny, hiszen
9-10 fõs csapatok voltak és többet kellett várakozni. A máso-
dik részt már megpörgettük, többen lõttek egyszerre. A nap is
kisütött, a fõtt kolbászok is ízlettek, így egyre jobban érezte
mindenki magát! Még az új „falovaink” kipróbálására is ma-
radt idõ az íjász párbaj keretében. Az eredményhirdetésben a
kupák és érmek a méltó személyekhez kerültek.
Nagyon köszönjük mindazoknak ,akik lehetõvé tették, hogy
létrejöhetett ez a verseny. Az önkormányzatnak a helyszínt,
Nagy Pistinek, Gyõri Józsinak, Mozsár Józsinak,Tóth Laci-
nak, Szapula Lacinak ez elõkészítésben majd a nyújtott segít-
séget. Gyõri Móni, Szapula Szilvi, Tóthné Kriszti, Suplicz
Erika kitakarította az egész területet, majd Gyõri Móni és
Szapula Szilvi a büfé nehezén terhét hordozták. Suplicz Erika
,Horváthné Ildikó, Horváth Anikó, Schukkert Éva a regiszt-
rációt végezte. A beírásban Tóthné Kriszti,Jobbágyné Kati és
Szapula Laci közremûködött. Köszönjük Bircsák Janinak és
Mozsár Gergõnek a nagyon szép célrajzokat, s Laczik Csabá-
nak a kupák beszerzését, Juhász Borikának az érmek készíté-
sét, Ákosnak és Ferinek a falovainkat! Gyerekeink is dereka-
san kivették a részüket a munkákból!

Mindenképpen nyertünk! A sok munka
és fáradtság nem volt hiábavaló, az Al-
sónémedi NYWYG újból letette név-
jegyét, hogyan lehet jó és érdekes versenyt szervezni. Az íjá-
szat minden ágát versenyhez juttatni, a legkisebbektõl kezdve
a felnõttekig mindenkinek örömöt szerezni.

IFAA Országos Teremíjász Bajnokság
Telki 2010. március 13. szombat
Az idei elsõ komoly versenyünkre,- amely egyben Országos
bajnokság is volt- igyekeztünk szorgalmasan készülni. Bár
célok és az ötös sorozatokban lövés kicsit idegenül hatot, csa-
patunk lelkesedésével nem volt hiba. Telkiben az „Futball
akadémián” kaptunk helyett. Hát ez valóban tejjel- mézzel
folyó Sportcentrum. Így megtisztelve érezhettük magunkat,
hogy az hazánk legjobb íjászai között ilyen környezetben ver-
senyezhettünk. Aprogram csúszása miatt csak délután 3 körül
ragadhattunk íjat,de a siker így sem maradt el.
Fiataljaink eredményeikkel országos hírnévre tettek szert a
kategóriáikban:
Gyõri Tamás gyermek tradicionális kategóriában elsõ!,
Suplicz Gergely gyermek vadászreflex kategóriában elsõ!
Tóth Eszter gyermek leány tradicionális kategóriában
második!
Suplicz Áron Ifi vadászreflex kategóriában harmadik lett!
Felnõtt versenyzõink is helytálltak, de nekik még sok munkát
kell befektetni az elõre lépéshez a nagyon erõs mezõnyben.
Folytatjuk tovább az edzéséke és a versenyeket regionális és
országos szinten egyaránt!!
Üdvözlettel

Suplicz Zsolt
A NYWYG elnöke
www.nywyg.shp.hu

(képek a 25. oldalon)

Kirándulók, Színházlátogató figyelmébe!
2010. április 10-én, szombaton este a Madách Szín-
házba hívom a községünk lakóit.
Eliot-Lyoyd Webber: Macskák címû musicalt nézzük
meg. 1983. március 25-én mutatták be elõször, 1,5 millió
nézõ látta, megdöntve minden magyar színházi rekordot.
A látványos elõadást, aki még nem látta, feltétlen nézze
meg, aki pedig régen látta, nézze meg az új szereplõkkel
is. Fõbb szereplõk: Dunai Tamás, Hirtling István, Bajza
Viktória, Détár Enikõ.
Az elõadás megtekintését minden korosztálynak aján-
lom. Várom szeretettel a jelentkezõket!
Telefon: 06-29/337-861 vagy 06-30/357-1441
Köszönettel:

Szántó Erzsébet
a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

FIGYELEM!

Megkérek mindenkit, akinél felnõtt
néptáncos ruha vagy az Eszterlánc
Néptánccsoportból való viselet van,
hozza vissza, mert szükségünk van rá.
A ruhákat a Rákóczi utcai óvodába
kérem leadni.
Köszönettel:
Józan Béláné táncoktató 06-20-430-4024

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv. Kovács
Istvánné temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérve
sírjára koszorút helyeztek, részvétüket kifejezve fájdal-
munkban osztoztak.

Tisztelettel: Lovas István és családja








