
POLGÁRMESTEM DÖNTÉS

A Konnány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11. ) számú kormányrendelet
1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva - a képviselö-testíilet tagjainak meghallgatását követően - az alábbi
határozatot hozom:

31/2021. . 05. határozat

Tárev: Budaörs Rendőrkapitányság Pilisvörösvár Rendőrőrs 2020. évi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása és kapitányságvezetö kinevezés támogatása

1. Budaörsi Rendörkapitányság Pilisvörösvár Rendőrőrs 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadom.

2. Köszönetemet fejezi ki Pest Megyei Rendőr-fökapitányság Budaörsi
Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrsének éves munkájáért.

3. Dr. Nagy László r. dandártábomok, rendőrségi főtanácsos, megyei kapitány úr
kérésére nyilatkozom, hogy dr. Öveges Kristóf r. ezredes Budaörsi
Rendőrkapitányságra kapitányságvezetői beosztásba történö kinevezésével egyetértek.

4. Felkérem ajegyzőt döntésemet a Rendörkapitányság részére küldje meg.

Határidő: 2021. május 14.
Felelős: dr. Horti Istvánjegyző
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Tömöri Balázs

polgármester
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PEST MEGYEI RENDÖR-FÖKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE

13000-170/552 ,2021.

Tömöri Balázs úrnak,
Pilisborosjenő Község Polgármcsterének

Pilisboros'enő
Fő utca 16.
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Tisztelt Polgármestcr Úr!

Tájékoztatom, hogy a Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába Dr.
Öveges Kristóf r. ezredcs Úr kinevezését tervezem.

Dr. Öveges Kristóf r. ezredes úr 1995. augusztus 16-ai hatállyal került kinevezésre a
Rendőrtiszti Főiskolahallgatói állományba. 1998. július 01-jei hatállyal a Rendőrtiszti Főiskola
elvégzése után kinevezésre került a BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály
állományába főnyomozó beosztásba, majd csoportvezetö, valamint alosztályvezetői
beosztásban teljesített szolgálatot. 2004. március 01-jei hatállyal áthelyezését kérte a Pest
MRFK Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály állományába alosztályvezetői
beosztásba, egyben megbízták az osztályvezetői feladatok ellátásával. 2004. március 01-jei
hatállyal ugyanott kinevezésre került osztályvezetőnek. 2007. december 01-jei hatállyal a
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság állományába a kapitányságvezetői feladatokkal bízták
meg, majd 2008. június 01-jei hatállyal kinevezésre került a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság állományába kapitányságvezetői beosztásba.
2011. február 01 -jei hatállyal átfielyezésre került az Érdi Rendőrkapitányság állományába, ahol
megbízással kapitányságvezetői feladatokat látott el. 2011. augusztus 01-jei hatállyal ugyanott
kinevezésre került kapitányságvezető beosztásba.
2012. december 16-ai hatállyal a Ráckevei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladataira
került megbízásra, majd 2014. január 01-jével kinevezésre került ugyanott kapitányságvezetöi
beosztásba. 2019. január 01-jei hatállyal kapitányságvezetői kinevezésének további öt éwel
történö meghosszabbítására került sor.
2020. november 01. hatállyal a Budaörsi Ren'dőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak
ellátásával került megbízásra.

Cfm: 1139 Budapest Teve u. 4-6. ; 1557 Bp., Pf. 20
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e-mail: pestmrfk@pest. police. hu



Dr. Öveges Kristófr. ezredes Rendőrtiszti Főiskola (bűnügyi szak), Miskolci Egyetem Állam
és Jogtudományi Kar, rendészeti szakvizsga, rendészetí vezetövé képzö és rendészeti
mestervezetövé képző végzettséggel rendelkezik.

Középfokú német és középfokú orosz nyelwizsgával, valamint felsőfokú angol nyelwizsgával
rendelkezik.

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

Szakmai ismeretei, parancsnoki magatartása és következetessége alapján alkalmasnak tartom a
a Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetöi feladatainak ellátására, a kapitányság
vezetésére.

Kérem, hogy Dr. Öveges Kristóf r. ezredes Ür kapitányságvezetöi beosztásba történő
kinevezését illetöen az Önkormányzat Képviselő Testületének véleményezését soron kívül
megküldetni szíveskedjen.

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

Budapest, 2021. május >> ' >>.
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