
4 napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)
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Előterjesztés címe: Rendőrkapitányság vezetői kinevezés véleményezése

Az előterjesztés tartalma: A rendőrségről szóló törvény értelmében az illetékes rendőrkapitányság vezetői kinevezéséhez 
a megyei rendőrfőkapitány kikéri az érintett önkormányzatok véleményét.

Ülés fajtája*: > Nyílt

Előterjesztő neve: • - • Balogh Csaba

Az előterjesztést készítette:
dr. Kármán Gábor<r-^5^<^A^--<^

Személyi érintettség esetén a zár 
ülés kérésére vonatkozó : 
nyilatkozatra utalás: 7
Az előterjesztés beadásának 
dátuma *:' - í

Sürgősség indoka: ?1

Átadás formája: ’■ . Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság E
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület E

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: E IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: E IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:..............................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: E IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
* ' '• •'

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: í ; -■ VAN: □ NINCS: E

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: Balogh Csaba polgármester, Tóth János jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): izonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

ir. Nagy László r. dandártábornok 
arkas Imre r. ezredes

•' ■■ -?■5' '

Jegyzői ellenjegyzés:

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
víegjegyzés:...........................................................................

jegyző
ICépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

/<S^íígyző
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzat 
Polgármestere 
Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.im

ELŐTERJESZTÉS
a Pénzügyi Ellenőrző Közbeszerzési és Jogi Bizottság valamint 

a Képviselő-testület soron következő zárt ülésére

Tárgy: Rendőrkapitányság vezetői kinevezés véleményezése

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében: „a 
rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv vezetőjének 
kinevezését megelőzően az 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 véleményét. Rendőrfőkapitányság esetében a megyei (fővárosi) önkormányzat 
képviselő-testületének véleményét kell kikérni. A szükségessé váló felmentésről az illetékes 
önkormányzatokat - az érintettel történő közléssel egyidejűleg - tájékoztatni kell.

dr. Nagy László r. dandártábornok a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya 2022. 
november 3. napján kelt megkeresésével tájékoztatott, hogy a Dunakeszi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetőjévé Farkas Imre r. ezredest - jelenlegi megbízott kapitányságvezetőt -tervezi 
kinevezni. Egyúttal a fentiekben részletezett jogszabályi előírásoknak megfelelően kezdeményezte a 
T. Képviselő-testület vélemény-nyilvánítását, állásfoglalását a tervezett kinevezéssel kapcsolatban.

Farkas Imre r. ezredest - az előterjesztés mellékleteként bemutatott - szakmai életútja alapján 
javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy dr. Nagy László r. dandártábornok Pest Megyei Rendőr
főkapitányság rendőrfőkapitánya kérését jóváhagyóan vegye tudomásul és Farkas Imre r. ezredest 
Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kapitányságvezetői kinevezésével értsen egyet.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
.../2022. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a rendőrségről szóló 1994. évi XXXTV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján dr. Nagy László r. 
dandártábornok Pest Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya javaslatát jóváhagyóan 
tudomásul veszi és Farkas Imre r. ezredest Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő 
kapitányságvezetői kinevezéssel egyetért.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022. november 15.

Göd, Pesti út 81. S 2131 Göd, Pf. 28. ® 27/530-030, Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@god.hu
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Balogh Csaba úrnak,
Göd Város Polgármesterének

Göd
Pesti út 81.

2131

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a Pest Megyei Rendőr-fókapitányság Dunakeszi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői beosztásába Farkas Imre r. ezredes, rendőrségi tanácsos Úr kinevezését 
tervezem.

Farkas Imre r. ezredes 1994. január 16-án kezdte belügyi szolgálatát a Pest Megyei Rendőr
főkapitányság Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán, nyomozó beosztásban. 1997. 
május 01-jétől a Gödöllői Rendőrkapitányság Kistarcsai Rendőrőrs állományában kezdetben 
megbízott, majd 1998. május 01-jei hatállyal kinevezett őrsparancsnok-helyettes beosztásba 
került. 2011. november 01-jei hatállyal a Gödöllői Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 
Osztályvezetőjévé nevezték ki. 2013. február 01-jétől kapitányságvezető-helyettes, majd 2019. 
november 01-től a Gödöllői Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatokkal történő 
megbízására került sor. 2020. november 01-jétől a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
szolgálati helyen megbízott szolgálatvezető (tanácsadó), majd 2020. december 01. naptól - 
ugyanott - kinevezésre került. 2022. június 01-jei hatállyal a Pest Megyei Rendőr
főkapitányság Dunakeszi Rendőrkapitányság állományában kapitányságvezetői feladatokkal 
történő megbízására került sor.

Iskolai végzettsége: Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar, 
mezőgazdasági gépészmérnök, Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi felsőfokú szaktanfolyam, 
rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetővé képző tanfolyam, valamint rendészeti 
mestervezetővé képző tanfolyam.

A vezetői beosztásában a feladatait példamutatóan és kifogástalanul látta el, beosztottjai 
munkáját nagymértékben támogatták, több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
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Kapitányságvezetőként, majd megbízott kapitányságvezetőként is szívügyének tekintettel a 
lakosság szubjektív biztonságérzetének megszilárdulását, az állampolgárokkal, 
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel való kapcsolattartást és az együttműködés erősítését. 
Koordinátorként a pályakezdő fiatal rendőrök képzésében, nevelésében, hivatástudatuk 
kialakításában példamutatóan részt vett, a bűnügyi és közrendvédelmi szakterületen 
megszerzett szakmai tudását szívesen adta át a fiatalabb kollégáknak.

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.

Az elmúlt években kiemelkedő munkája elismeréseként többször részesült vezetői 
elismerésben és jutalomban.

Szakmai ismeretei, parancsnoki magatartása és következetessége alapján Farkas Imre r. ezredes 
Urat alkalmasnak tartom a Pest MRFK Dunakeszi Rendőrkapitányság állományában a 
kapitányságvezetői beosztás betöltésére.

Kérem, hogy Farkas Imre r. ezredes Úr kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezését 
illetően az Önkormányzat Képviselő Testületének véleményezését soron kívül megküldeni 
szíveskedjen.

Az elmúlt évek alatt tapasztalt segítő együttműködését és a rendőrkapitányságot támogató 
munkáját köszönöm.

Budapest, 2022. november „ 03 „


