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ELŐTERJESZTÉS 
 

 
Készült:  A Képviselő-testület   2013. november 26.-i  soros ülésére 
 
Tárgy: Rendőrségi iroda áttelepítése a Fő út 75. szám alatti épületbe 
 
Előterjesztő:  Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Mellékletek:     vázrajz 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában van az alsónémedi 889. hrsz-ú Fő út 
75. szám alatti ingatlan, amiben jelen pillanatban az ABÉVA és a DAKÖV KFT. Alsónémedi 
Üzemegységének irodái találhatóak. Egy évvel ezelőtt – a járási kirendeltség indulásakor – 
felmerült annak igénye, hogy az épületben meglévő szabad kapacitás (több helyiség nem volt 
használatban) fel kell újítani és a hivatali épületet tehermentesíteni. 
Mindenki által ismert tény a hivatal jelenlegi zsúfoltsága. Több megoldást is végig 
gondoltunk, de a legszerencsésebbnek a Rendőrség átköltözését tartjuk több okból is, ezek: 
1./ Nem a hivatali munka szerves része, ellentétben a kormányhivatali kirendeltséggel, 
családsegítéssel, gyermekjóléti szolgáltatással. 
2./ A hivatal egyébként is szűk udvarát sokszor 4-5 rendőrautó terheli. 
3./ A „normál” ügyfélforgalmat nem szerencsés az elővezetéssel kihallgatásra hozott 
személyekkel vegyíteni. 
4./ Az állampolgárok részéről is láthatóbb, elérhetőbb helyen, a Fő úton  van az épület. 
5./ Az épület jobb oldalán lévő udvari részen 5-6 autó parkolása kényelmesen megoldható. 
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A körzeti megbízottakkal az elképzelés egyeztetésre került, örülnek a lehetőségnek, hiszen 
sokkal tágasabb és jobb körülmények között tudnának dolgozni. 
 
Mindezek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
…/2013.(XI. 06.) önkormányzat határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  támogatja és 
egyetért a Rendőrségi Iroda átköltöztetésével a szintén önkormányzati 
tulajdonban álló, Alsónémedi, Fő út 75. szám alatti, 889. hrsz-ú épületbe és 
egyúttal kinyilvánítja, hogy térítésmentesen használatba adja a rendőrség részére 
a 39 m2 nagyságú, 4 helyiségből álló épületrészt. 
 
Nyilatkozik továbbá, hogy a továbbiakban sem kívánja a rezsiköltséget 
áthárítani,  ill. biztosítja az internet hozzáférést is. 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy a rendőrséggel meglévő használati szerződés jelen 
határozat szerinti módosításáról gondoskodjék. 
 
 
 Határidő: 2013. december 31. 
Felelős:   jegyző 
Kapja:  Rendőrkapitány – Dabas,  
             műszaki csop.vez.,  
             ABÉVA KFT. ügyvezetője 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2013. november 13. 
 
 
         Vincze József 
           polgármester 
Az előterjesztés törvényes! 
 
       Dr. Percze Tünde 
             jegyző  


