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Tárgy:  Hozzájárulás kapitányságvezető kinevezéséhez 
 
 
Dr. Nagy László r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei főkapitány a mellékelt 
levelében arról tájékoztatott, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság élére, kapitányságvezetői 
beosztásba Szigeti János r. alezredes urat tervezi kinevezni. 
 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján: „A 
rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv vezetőjének 
kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az illetékességi területen 
működő települési - Budapesten a fővárosi kerületi - önkormányzatok képviselő-testületének, 
illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi 
önkormányzat közgyűlésének a véleményét. Rendőrfőkapitány esetében a megyei (fővárosi) 
önkormányzat képviselő-testületének véleményét kell kérni. A szükségessé váló felmentésről az 
illetékes önkormányzatokat - az érintettel történő közléssel egyidejűleg - tájékoztatni kell.” 
 
A fentiekre tekintettel a Rendőrfőkapitány Úr, mint a kinevezési jogkör gyakorlója kéri 
Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének kinevezéssel kapcsolatos 
állásfoglalását. Szigeti János r. alezredes úr szakmai életútja az előterjesztés mellékletét 
képező megkeresésben olvasható. 
 
27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet a vészhelyzet kihirdetéséről 1.§ a következőképpen 
rendelkezik: 

„A Kormány az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 
hirdet ki.” 

 
A 2011. évi CXXVIII. számú a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló törvény 46. § (4) bekezdés értelmében: 

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

 



önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Gödöllői Rendőrkapitányág élére, 
kapitányságvezetői beosztásba Szigeti János r. alezredes úr kinevezését támogatja. 
A polgármestert a döntésről tájékoztatja a Pest megyei rendőrfőkapitányt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
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