
Elıterjesztés és általános indoklás  
a nagyközség közigazgatási területén található egyes közterületek védett övezetté 

nyilvánításáról szóló 11/2008. (IX. 15.) rendelethez 
 
 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 

A Dabas Városi Rendırkapitányság szinte minden látogatása alkalmával szóba 
kerül a prostituáltak elleni védekezés, hathatós intézkedés szükségessége. 
A legutóbbi látogatáskor is felmerült a témakör és az, hogy újabb helyeken bukkannak 
fel a hölgyek. Éppen azért javasolta a rendırség a védett övezetek kiterjesztését a volt 
önkormányzati 8,5 hektáros terület elıtt húzódó útra (2603 hrsz. – Tankcsapda utca). 
 Ugyan csak egy kisebb kiegészítésrıl van szó, ennek ellenére – a könnyebb 
kezelhetıség és egységesség miatt – javaslom a korábbi rendelet hatályon kívül 
helyezését és egy új rendelet elfogadását. 
 
 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2008. augusztus 15. 
 
 
 
 
        Rozgonyi Erik 
               jegyzı 
 
 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének  
11/2008. (IX. 15.) rendelete a nagyközség közigazgatási területén  

található egyes közterületek  védett övezetté nyilvánításáról 
 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete azon szomorú tények 
ismeretében, melyek szerint a község közigazgatási területén, de belterületi határaitól 
messzebb lévı útvonalakon egyre nagyobb mértékben elszaporodott „sokak által  nem 
kívánatos hölgyek” jelenléte, veszélyeztetve ezzel a közlekedés biztonságát, illetve a 
községbe tartó fiatalság erkölcsi fejlıdését és kiváltva egyben a község lakosainak 
természetszerő felháborodását, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bek. a.) pontjában és  a szervezett bőnözés, valamint az 
azzal összefüggı egyes jelenségek elleni fellépés  szabályairól és az ehhez kapcsolódó 
törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. tv. 8. § (2) bekezdésében 
(továbbiakban: Tv.) biztosított hatáskörében eljárva a fentiek megelızésére az alábbi 
rendeletet alkotja. 

 
 

1. § 
 
A Képviselı-testület a 4604 jelő (Öreg országút), a 4602 jelő (Alsónémedit Gyállal 
összekötı), 46104 jelő (Alsónémedit Ócsával összekötı), 4617 (5.sz utat Öreg 
országúttal összekötı), 52103, 5201 jelő (Alsónémedit Dunaharasztival összekötı), 
alsónémedi 075 hrsz-ú (Sertéstelepi út), alsónémedi 049/3 hrsz-ú és a 2603 hrsz-ú 
(Tankcsapda u.) utakat, és a padkáktól számított 200-200 méteres területet a község 
belterületi határától a közigazgatási határig a Tv. szerinti védett övezetté nyilvánítja.  

 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2008. szeptember 15-én  lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti a 
9/2005. (07. 08.) sz. önkormányzati rendelet.  

 
 
Alsónémedi, 2008. augusztus 15. 
 
 
 
 
  dr. György Balázs      Rozgonyi Erik 
     polgármester           jegyzı 
 
 


