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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata KépviseÍő-testületének

2023. január 23-ai rendkívüli, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/421-2/2023. Tárgy: Javaslat rendorkapitányság-vezető kinevezésének véleményezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Nagy László rendör dandártábomok, a Pest Vármegyei Rendőr-fökapitányság vezetője ajelen elöterjesztés
mellékletét képezö levelében arról tájékoztatja ODkormányzatunkat, hogy a Szigetszentmiklósi Rendörkapitányság élére
kapitányságvezetöí beosztásban Novák Sándor rendör alezredest tervezi kinevezni.

A rendőrségröl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy: "A rendörkapüányság, a
határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv vezetöjének kinevezését megelözoen a kinevezési jogkör
gyakorlója kikéri az illetékességi területen működő telepűlési - Budapesten a fovárosi kerületi - önkormányzatok
képvíselő-íestületének, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi
önkormányzat közgyűlésének a véleményét.

A fentiek értelmében Novák Sándor rendör alezredes kapitányságvezetői kinevezéséhez Dunavarsány Város
Onkormányzata K.épviselő-testületének véleménye szükséges, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
alábbi határozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Határozatí avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete Novák Sándor rendőr alezredes Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé történő kinevezését támogatja.

Határidé: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, FejlesztésÍ és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Lex Lilla intézményfelügyeleti referens

Melléklet: Pest Vármegyei Rendőr-fökapitányság vezetöjének levele

Dunavarsány, 2023. január 16. _ , . .
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Szám: 13000-101,

PEST VÁRMEGYEI RBNDÖR-FÖKAPITANYSÁG
VEZETÖJE

/2023.SZU.

Gerőné Varga Tünde asszonynak,
Dunavarsány Város Polgármesterének

Dunavarsán

Kossuth Lajos utca 38.

2336

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tajékoztatom, hogy a Pest Vármegyei Rendőr-fökapitányság Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásában Novák Sándor r. alezredes Ür
kinevezését tervezem.

Novák Sándor r. alezredes 1997. 07. 01-jével lcerült kinevezésre a Szigetszentmiklósi
RendörkapÍtányság állományába járör beosztásba, későbbiekben nyomozó és vizsgálói
beosztásokban teljesftett szolgálatot. 2003. jliiüus 01-töl első tiszti kinevezését követően
kiemelt főnyomozó, 2009. augusztusától alosztályvezető, majd 2014. januárjától
örsparancsnoki beosztásba nevezték ki. 2015. február 01-től áthelyezésre került a Budapesti
Rendör-fökapitányság állományába osztályvezető beosztásba, majd 2016. szeptember 01-tÖl
megbfzoU kapitányságvezeto lett. 2019. majus 01. hatállyal a Szigetszentmiklósi RK. Bűnügyi
Osztály osztályvezetőjévé nevezték ki, 2021. március 01-töl pedig az Érdi Rendőrkapitányság
kapitányságvezetö-helyettesi beosztásba keriilt.
2022. augusztus 03-ai hatállyal Novák Sándor r. alezredes megbízásra kerillt a
Szigetszentmiklósi Rendörkapitányság kapitányságvezetői feladatok ellátására.

Iskolai végzettsége: Szent István Egyetem, humán-eróforrás menedzser, rendőrszervező (tiszt),
rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetővé képző tanfolyam, valamint rendészeti
mestervezetövé képzö tanfolyam.

A vezetői beosztásában a feladatait példamutatóan és kifogástalanul látja el, beosztottjai
munkáját nagymértékben támogatják, több éves szakmai tapasztalattal rendelkezík.

Cfm: 1139 Budapest Teve'u. 4-6. ; 1557 Bp., Pf. 20
Te]efon:(06 i) 443-5110, (06 1)443-511 ], 30-001; Fax: (06 1)443-5001, 30-501

e-mail: pestmrfk@pest.potice.hu



Kapitányságvezetö-helyenesként és megbizott kapitányságvezetöként szívügyének tekinti a
lakosság szubjektiv biztonságérzetének megszilárdulását, az állampolgárokkal,
önkormanyzatokkal, civil szervezetekkel való kapcsolattartást és az együttmukodés erősftését.
Koordmátorként a pályakezdö fiatal rendőrök képzésében, nevelésében, hivatástudatuk
kialakításában példamutatóan részt vesz, a bűnügyi és ktízrendvédelmi szakterületen
megszerzett szakmai tudását szfvesen aája át a fíatalabb kollégálmak

Az elmúlt években kiemelkedö munkája elismereseként többször részesiilt vezetői
elísmerésben ésjutalomban.

Szakmai ismeretei, parancsnoki magatartása és következetessége alapján Novák Sándor r.
alezredes Urat alkalmasnak tartom a Pest VMRFK Szigetszentmiklósi Rendorkapitányság
kapitányságvezetői feladatainak ellátására.

Kérem, hogy Novák Sándor r. alezredes Ür kapitányságvezetői beosztásba torténo kinevezését
illetöen az Önkormányzat Képviselő Testületének véleményezését soron kivül megküldeni
sziveskedjen.

Az elmúlt évek alatt tapasztalt segítö együttműködését és a rendérkapitányságot támogató
munkáját köszönöm.

Budapest, 2023. januar " A
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