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Előterjesztés 

Aszód város közbiztonságának helyzetéről, a Gödöllői Rendőrkapitányság 2020. évi, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azokkal kapcsolatos feladatokról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
SARSCoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a 
veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a 
veszélyhelyzetet meghosszabbította további 15 nappal.  

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő-
testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  
 
A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendkívüli áprilisi ülését 
-hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére 
- nem hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés tekintetében tervezek döntést hozni.  
Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést 
közzéteszem, továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt 
egyeztetek. 
 
Szigeti János r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, a Gödöllői Rendőrkapitányság megbízott 
kapitányságvezetője írásban megküldte Aszód város közbiztonságának helyzetéről, a Gödöllői 
Rendőrkapitányság 2020. évi, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azokkal 
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját. A beszámolót az előterjesztéshez mellékelem.  
 
A beszámoló megérkezése után írásban kértem megbízott kapitányságvezető urat, hogy a 
beszámoló elfogadása a veszélyhelyzetet követő első rendes képviselő-testületi ülésen 
történjen, ahol a képviselő-testület tagjai kérdéseket tehetnek fel, hozzászólásaikat 
elmondhatják a témával kapcsolatban.  
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Szigeti János a mai napon azt kérte, hogy a beszámoló elfogadása történjen meg most a 
veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok betartása mellett, de szívesen áll rendelkezésre az Aszódi 
Rendőrőrs parancsnokával együtt, hogy egy, a veszélyhelyzetet követően megtartandó 
közmeghallgatás keretében is beszámoljon a képviselő-testület és a lakosság előtt a 
Rendőrkapitányság munkájáról.  
 
Fentiekre tekintettel kérem, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Aszód Város Polgármesterének      /2021. (IV. ….) határozata 
Aszód város közbiztonságának helyzetéről, a Gödöllői Rendőrkapitányság 2020. évi, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azokkal kapcsolatos feladatokról 
 
Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján elfogadja a 
Gödöllői Rendőrkapitányság megbízott vezetőjének Aszód város közbiztonságának 
helyzetéről, a Gödöllői Rendőrkapitányság 2020. évi, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedéseiről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját.  
 
 
Határidő: a határozat közlésére azonnal 
Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester 
 
 
Aszód, 2021. április 20. 
 
 

                                                                 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
                                                                        polgármester 

Látta: 
 
 Dr. Lukács Adrienn 

           jegyző 
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