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TISZTELT
KÉPVISELŐ - TESTÜLET!
Az 1994. XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés értelmében a kinevezésre jogosult a más helyi rendőri
szerv vezetői beosztásának betöltésének támogatásáról állásfoglalást közölni a véleményezésre
illetőleg egyetértésre jogosult helyi önkormányzatokkal.
A beosztás betöltése érdekében szakmai és személyi tulajdonsága már felülvizsgálatra került, a
beosztás betöltésére alkalmasnak találtam, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság Mezőtúri Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatait – megbízással - 2021.
május 01-i hatállyal
Kiss Ferenc r. alezredes
látja el.
Kiss Ferenc r. alezredes rendőri pályáját ellenőrző járőrként kezdte a Szolnoki
Rendőrkapitányságon, majd egy év elteltével megkezdte tanulmányait a Rendőrtiszti Főiskola
nappali tagozatán, ahol 2001. július 1-én rendőr főhadnagyként vette át diplomáját, egyben a
Szolnoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály, Őr-és Járőrszolgálati Alosztály
alosztályvezető helyettese lett. Hat év alparancsnoki munkát követően áthelyezésre került, szolgálat
érdekében, a Megyei Rendőrfőkapitányság Közrendvédelmi Osztály állományába kiemelt
főelőadói beosztásba. A szakmai felkészültsége és vezetői képességei alapján közvetlen
parancsnokai alkalmasnak találták az osztály vezetésére, melyet 2012. március 01-jétől
megbízással, majd 2013. november 01-jétől kinevezéssel tölt be.
A közrendvédelmi szolgálati ág első számú megyei vezetője és szakirányítójaként teljeskörű
elkötelezettséggel és következetes elvárásokkal végzi irányítói munkáját, melyben a lakosság
szubjektív biztonságérzetének a javítása, növelése jelenti tevékenységének alapját.
A törvényes, jogszerű, szakszerű rendőri intézkedések végrehajtását követeli meg a beosztott
parancsnokoktól, munkatársaktól.
A Megyei Rendőrfőkapitányságon létrehozott és jelenleg is irányítása alatt álló fegyveres
biztonsági szervezet kialakításában, a személyek kiválasztásában tudása, felkészültsége
meghatározó és elismerésre méltó volt.
2021. május 01-jei hatállyal a Mezőtúri Rendőrkapitányság vezetésére került megbízásra, melyet
jelenleg is ellát.
Az általa irányított rendőrkapitányságot eredményesen vezeti. Munkájában kitartó, elvszerű.
A vezetőkkel és az állománnyal munkakapcsolata kiváló. Törekszik a kiegyensúlyozott
munkakörnyezet megteremtésére. Önmagával és beosztottaival szemben is igényes vezető.
Munkáját vezetői több alkalommal ismerték el
Magánélete rendezett. Szabadidejében is elkötelezett rendőrtisztként él és képviseli a szervezetet.
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A Mezőtúri Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjeként megfelelt a vele szemben támasztott
vezetői, szakmai elvárásoknak. Emberi tulajdonságai, parancsnoki képességei és szakmai
felkészültsége, példamutatása alapján alkalmasnak tartom a kapitányságvezetői feladatok ellátására.
A fentiek alapján 2021. december 01-től Kiss Ferenc r. alezredes a Mezőtúri Rendőrkapitányság
élére való kinevezésének támogatását kérem.

Szolnok, időbélyegző szerint
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