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Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 09. 05.

Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság területén új óvárosi körzeti megbízott
kinevezésének véleményezésére 

Előadó: a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető

Hum László ügyintéző
Meghívott: Suszter Tamás rendőr alezredes, kapitányságvezető

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2019. 09. 03.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019. 09. 03.

A napirendi pont rövid tartalma:
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője levélben kereste meg Önkormányzatunkat,
és a vonatkozó ORFK utasítás szerint kérte a Közgyűlés véleményét az óvárosi terület új
körzeti megbízottjának kinevezéséhez.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 36876-3/2019.
Ügyintéző neve: Hum László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-109
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: ----------------
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -------------------
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra 
Leadás dátuma: 2019. ……. Ellenőrzés dátuma: 2019. …...
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

 Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság területén új óvárosi körzeti megbízott
kinevezésének véleményezésére 

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője levélben kereste meg Önkormányzatunkat,
és a  26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás a körzeti megbízotti  szabályzatról szerint kérte a
Közgyűlés  véleményét  az  óvárosi  terület  új  körzeti  megbízottja,  Demeter  Nándor  r.
törzsőrmester kinevezéséhez. (ld. melléklet)

A 26/2015.  (XII.  9.)  ORFK  utasítás  a  körzeti  megbízotti  szabályzatról  11.  pontja  az
alábbiak szerint fogalmaz:
„11.  A közbiztonság helyi  feladatainak eredményes megvalósítása érdekében a körzeti
megbízotti működési körzethez tartozó települések önkormányzata képviselő-testületének
véleményét előzetesen ki kell kérni a körzeti megbízott kinevezéséről, felmentéséről. Nem
kell  kikérni  a  véleményt  a  fegyelmi  eljárás  eredményeként  alacsonyabb  beosztásba
helyezés vagy a szolgálati viszony megszüntetése esetén, viszont a felmentés tényéről a
körzeti  megbízotti  működési  körzethez  tartozó  települések  önkormányzatának
polgármesterét tájékoztatni kell.”

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény kimondja:

„46. § (2) b) A képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés,
felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.

60.  § A  bizottság  ülésének  összehívására,  működésére,  nyilvánosságára,
határozatképességére  és  határozathozatalára,  döntésének  végrehajtására,  a  bizottság
tagjainak kizárására,  a bizottság üléséről  készített  jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-
testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.” 

Fentiekre figyelemmel - mivel az érintett nem jelezte a zárt ülésre irányuló tárgyalást –
DMJV Közgyűlése és az illetékes szakbizottságai az előterjesztést nyílt ülésen tárgyalják.

Az érintett bizottságok az előterjesztést 2019. 09. 03-i ülésükön tárgyalják, így a bizottsági 
véleményeket az elnökeik szóban terjesztik elő a Közgyűlés ülésén.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:



HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2019. (IX. 05.) határozata

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság területén új óvárosi körzeti megbízott
kinevezésének véleményezéséről

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság
vezetője kezdeményezésére megtárgyalta az új körzeti megbízottnak jelölt Demeter
Nándor r.  törzsőrmester kinevezésére vonatkozó javaslatot és tudomásul veszi a
2019. szeptember 1-től történő körzeti megbízotti kinevezését. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a
határozatot a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének küldje meg. 

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:
                              a polgármester 
                            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

         a humán szolgáltatási osztályvezető      

Határidő:    2019. szeptember 12.

Dunaújváros, 2019. szeptember 05.

Lőrinczi Konrád s.k.        Tóth Kálmán s. k.
a Közbiztonsági és Társadalmi az Ügyrendi, Igazgatási

         Kapcsolatok Bizottsága                   és Jogi Bizottság
elnöke elnöke


