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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
2012-ben ismét lehetıség nyílt a belügyminiszter 4/2012. (III.1.) BM rendelete szerint az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kacsolódó támogatások igénybevételére. 
 
A Kvt. 5. melléklet 13.pont  
b) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás és  
c) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések célokra javasoljuk a pályázat benyújtását. 
 
A pályázat feltételei: 
 

� A támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejő közfoglalkoztatási 
jogviszony keretében új közfoglalkoztatott alkalmazása 

� Csak olyan új infrastrukturális fejlesztéshez nyújtható támogatás, ami más hazai vagy EU-s 
támogatásból nem részesül támogatásban. 

� A támogatás intenzitása Alsónémedi esetében max. 80 %. 
� A b) pont szerinti cél esetében az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg 

az igényelt támogatási összeg 10%-át. 
 

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósulása 
 
A pályázaton igényelhetı támogatás: 10 MFt 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata elhatározta, hogy a település biztonsága érdekében 
elkészíti Közbiztonsági Koncepcióját és lépéseket tesz a közbiztonság növelése érdekében. A 
koncepció felülvizsgálatát legutóbb 2007-ben tárgyalta és 323/2007.(XI.30.) számú 
határozatával fogadta el. 
 
Eddigi eredményeink: 
 

� A településen KMB iroda mőködik 2 fıvel 
� A közterület-felügyeletet 2 fı látja el 
� A településen Polgárır Egyesület mőködik 65 taggal, az egyesület mőködését az 

önkormányzat költségvetésébıl támogatja 
� Mezııri szolgálat mőködik a településen a külterületek, mezıgazdasági területek 

védelme érdekében 
� A közbiztonsági koncepció alapján kriminál-, illetve veszélyeztetettségi térkép készült 
� 2010-ben egy KMOP pályázat keretében térfelügyeleti rendszer épült ki 8 kamerával, 

melyet az önkormányzat  alapítványi támogatással további 1 kamerával bıvített.  
� A Dabasi Rendırkapitányságot az önkormányzat támogatja a lakosságorientált 

bőnmegelızési és bőnüldözési feladatainak ellátásában 
 
Problémák: 
 

� Bár a személyi feltételek adottak a hatékony közbiztonság-növelés elérésére, a 
területen dolgozó szervezetek egymástól elszigetelten dolgoznak, nincs közöttük 
szakmai és kommunikációs kapcsolat. 

� A lakosok viszonylag zárkózottan élnek, nagyrészt mezıgazdaságból élnek, vagy 
Budapestre járnak dolgozni, tanulni, így a házak nap közben, a földek éjszaka ırizet 
nélkül maradnak. 
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� Az információáramlás nem mőködik, illetve gyenge a kommunikáció a lakosság és a 
közbiztonsággal foglalkozó szervezetek között. A lakosság nem találkozik a 
településen rendırrel, polgárırrel, nem érzékeli a jelenlétüket. 

� Jelentıs a Budapest-Dabas irányú bőnözıi mozgás, de az utóbbi években a bőnözık 
vonulási iránya a Ráckeve-Dunaharaszti-Gyál útvonalon is megtöbbszörözıdött, ami 
Alsónémedi közbiztonsági helyzetét is jelentısen rontotta. 

� A település  mezıgazdasági volta miatt gondot okoz a külföldi idénymunkások nagy 
száma, tömeges jelenlétük, életkörülményeikbıl adódó helyzetük, illetve a rossz 
szociális körülmények miatti bőnözés 

� További problémát jelent az illegális hulladéklerakás a külterületeken 
 
Célok: 
 
Megoldásként az Integrált Településvédelmi Program megvalósítását látjuk, melynek célja az 
egységes mővelet-irányítás kialakítása a 

• polgárırség, 
• a mezııri szolgálat, 
• a rendırség, 
• a közterület-felügyelık és 
• a településen mőködı vagyonvédelmi szolgáltatók között. 

 
A fejlesztés során a település 7 – veszélyeztetett, illetve bőnügyileg fertızött – pontján 
építenénk ki olyan hangátviteli rendszereket, melyeken keresztül anonim módon a lakosság 
bejelentést tehet. A bejelentés az egységesített hírközlési hálózaton keresztül jut a központba, 
így azonnali reagálásra lesz lehetıség.  
Terveink szerint a megépítendı operátor központ képes lesz a lakóingatlanok, a vállalkozások 
irodái, raktárai, a mezıgazdasági területek hatékony védelmére, a vagyonvédelmi rendszerek 
elektronikus jeleinek fogadására. A fejlesztéssel a település kritikus pontjai lefedetté 
válnának.  
Az önkormányzat vállalja a folyamatos mőködtetés tárgyi és személyi feltételeinek 
biztosítását, valamint a karbantartás költségeit.  
 
Mind az építési munkákhoz, mind a folyamatos mőködtetéshez közfoglalkoztatású munkaerıt 
is igénybe kívánunk venni. 
 
Elvárt eredmények: 
 

� Az egységes mőveletirányításban részt vevı szervezetek között javul a 
kommunikáció, erısödik az együttmőködés, így nı a bőnüldözés hatékonysága. 

� A lakosság jobban fogja érezni a közbiztonsággal foglalkozók jelenlétét, könnyebben 
és anonim módon tehet bejelentést, így nagymértékben javul a biztonságérzete. 

� Mivel a jelzırendszer végpontjait alkotó jelzıberendezések feltőnı helyen, jól látható 
módon lesznek elhelyezve, az esetleges bőnelkövetés megakadályozására is 
alkalmasak. 

� A jelenleg meglévı térfelügyeleti rendszer kiegészítésével a település veszélyeztetett 
területei lefedetté válnak. 

� A rendszer alkalmas lesz arra is, hogy a lakosság és a vállalkozások vagyonvédelmi 
eszközeinek is jelzırendszere legyen. 

� Hosszú távon munkát biztosít közfoglalkoztatott munkavállalóknak. 
� A kiépített rendszert a késıbbiek folyamán önerıbıl ki lehet egészíteni kamerákkal is, 

így hang és képtovábbításra, illetve rögzítésre is lehetıség lesz. 
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A fejlesztés indokoltsága és a Közbiztonsági koncepciókban vállalt célok elérése érdekében  
kérjük a Képviselıtestület hozzájárulását a pályázaton való induláshoz, a szükséges önerı  
biztosításához.  
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
A program költségigénye  kidolgozás alatt áll, a testületi ülésen tudjuk ismertetni az 
összköltség és a szükséges önerı mértékét. 
 
 

...../2012. (III.29) sz. önkormányzati határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 
belügyminiszter 4/2012. (III.1.) BM rendelete szerinti „Közbiztonság fejlesztése” 
kiírásra pályázatot nyújt be „Integrált Településvédelmi Program Alsónémedin”címmel. 
 
A projekt összköltsége bruttó ........,- Ft, melybıl ...........,- Ft a pályázati önerı. 
 
A Képviselı-testület a felmerülı költségeket vállalja, és a szükséges önerıt a 2012. évi 
költségvetésben biztosítja a pályázati önerıkeret terhére.  
A szükséges önerı az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a projekt megvalósítására 
kívánja azt felhasználni. 
Az Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Vincze József polgármestert a 
pályázat benyújtására  és a csatolandó dokumentumok aláírására. 
 
Határid ı: 2012. április 1. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
 
 
Alsónémedi, 2012. március 26. 
 
 
 
          Vincze József  
          Polgármester 
 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
   Dr. Percze Tünde 
         jegyzı 


