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ELŐTERJESZTÉS 

a Gödöllői Rendőrkapitányság új kapitányságvezetője kinevezésének véleményezéséről 

 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.) Kormányrendelet a veszélyhelyzetet 15 nappal meghosszabbította, majd ezt 
követően az Országgyűlés a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. 
törvénnyel 2021. május 23-ig meghosszabbította.  

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 rendes 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. 

Dr. Nagy László r. dandártábornok, a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője tájékoztatott arról, 
hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásában Szigeti János r. alezredes úr 
kinevezését tervezi.  

Szigeti János r. alezredes 1986. 10. 25-én került a Rendőrség hivatásos állományába, mint járőr. 
1987.12.01-jén került a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Szentendrei Rendőrkapitányság 
állományába járőr beosztásba. 1992.11.01-jei hatállyal került áthelyezésre a BRFK I. kerületi 
Rendőrkapitányság állományába, mint nyomozó. 2001-től a BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályán osztályvezetői beosztást látott el. 2005-ben a BRFK XVII. kerületi 
Rendőrkapitányság megbízott vezetőjeként, majd kinevezett kapitányságvezetőként látta el 
szolgálati feladatait. 2008-ban áthelyezésre került a Pest MRFK Budaörsi Rendőrkapitányság 
állományába, mint kapitányságvezető. 2013-ban áthelyezésre került a BRFK VII. kerületi 
Rendőrkapitányság állományába kapitányságvezetői beosztásba. 2015.06.01-jei hatállyal került 
kinevezésre a Pest MRFK Bűnügyi Igazgatóság állományába, ahol megbízással, majd kinevezéssel 
2015.09.01-től a Vizsgálati Osztály osztályvezetőjeként teljesített szolgálatot. 2018.10.16. napjától 
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a Budaörsi Rendőrkapitányság állományában teljesített szolgálatot, mint kapitányságvezető. 
2020.11.01-jétől a Gödöllői Rendőrkapitányság állományában kapott megbízást mint 
kapitányságvezető. 

Szigeti János r. alezredes Janus Pannonius Tudományegyetem TTK, tanár végzettséggel, 
rendőrszervező (tiszt) szaktanfolyammal, ezen felül rendészeti szakvizsgával, rendészeti vezetővé 
képző tanfolyami végzettséggel, valamint rendészeti mestervezetővé képző tanfolyami 
végzettséggel rendelkezik. 

Pályafutása alatt többször részesült főkapitányi dicséretben és jutalomban. 

Szolgálati feladatait nagy hozzáértéssel, egyenletesen magas szinten végzi. A kapitányság 
tevékenységét megfelelően irányítja, koordinálja, felmerülő szakmai problémákra kreatív 
megoldásokat talál. Jól képzett, több éves vezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
Gondolkodásmódja nyitott, váratlan helyzetekre pozitívan reagál, hatékony döntések 
meghozatalára képes. Határozott intézkedéseivel, gyors és szakszerű döntéseivel hozzájárul a 
rendőrkapitányság szakmai munkájának megítéléséhez. 

Szakmai ismeretei, parancsnoki magatartása és következetessége alapján Dr. Nagy László r. 
dandártábornok, a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője alkalmasnak tartja Szigeti Jánost a 
kapitányság vezetésére. 

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének véleményezési joga van az új rendőrkapitány 
kinevezésével kapcsolatban.   

A magam részéről támogatom Szigeti János r. alezredes úr kapitányságvezetői kinevezését a 
Gödöllői Rendőrkapitányságon és személyes találkozónkon folytatott megbeszélésünk alapján 
bízom abban, hogy együttműködésünk hatékony és sikeres lesz. 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Aszód Város Polgármesterének /2021. ( IV. … ) határozata 
a Gödöllői Rendőrkapitányság új kapitányságvezetője kinevezésének véleményezéséről 

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testület 
tagjai véleményének kikérése után – véleményezési jogkörében támogatja a Gödöllői 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásában Szigeti János r. alezredes úr kinevezését.  

Határidő: a határozat közlésére azonnal 

Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester 

Aszód, 2021. április 7.  

 

 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
    polgármester 

 

Látta: Dr. Lukács Adrienn 
jegyző 
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