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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2023. február 24-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy:    A Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői tisztségének 
   betöltésére tett javaslat véleményezése  
 
Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 

Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző  
    
Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság 
 
Meghívott:   Szoboszlai Tibor r.ezredes  
        

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dékány Balázs r.ezredes, rendőrségi tanácsos, a Veszprém Vármegyei Rendőr-Főkapitányság 
rendőrfőkapitánya arról tájékoztatott, hogy Loránd György r. alezredes lemondott a Tapolcai 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezéséről. 
Fentiekre tekintettel a Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátására 
2023. február 1. napjával Szoboszlai Tibor r.ezredes, rendőrségi tanácsos urat bízta meg, akit 
szakmai tapasztalata, vezetői munkája és következetessége alapján alkalmasnak talált e 
tisztség betöltésére. 
 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2)-(3) bekezdései szerint:  
„(2) A rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv 

vezetőjének kinevezését megelőzően a 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 a véleményét. Rendőrfőkapitány esetében a vármegyei 

(fővárosi) önkormányzat képviselő-testületének véleményét kell kérni. A szükségessé váló 

felmentésről az illetékes önkormányzatokat - az érintettel történő közléssel egyidejűleg - 

tájékoztatni kell. 

(3) Ha a települési önkormányzatok többsége, illetve a vármegyei (fővárosi) önkormányzat a 

kinevezéssel szemben foglal állást, és a kinevezési jogkör gyakorlója nem állít újabb jelöltet, 

döntése szakmai indokairól az érintett önkormányzatokat állásfoglalásában tájékoztatja.” 

 
Dékány Balázs r.ezredes, rendőrségi tanácsos, rendőrfőkapitány állásfoglalása az előterjesztés 
mellékleteként olvasható. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kapitányságvezetői tisztség betöltésére tett 
javaslatról készült előterjesztést megvitatni és döntését meghozni szíveskedjék! 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság 



 

rendőrfőkapitánya által megküldött, Szoboszlai Tibor 
r.ezredes, rendőrségi tanácsos szakmai munkásságát, 
életútját tartalmazó állásfoglalását megismerte. 

 
A Képviselő-testület a rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva támogatja Szoboszlai Tibor r.ezredes, 
rendőrségi tanácsos kinevezését a Tapolcai 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői tisztségére. 

 
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a döntésről 
a kinevezésre javaslatot tevő rendőrfőkapitányt értesítse.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
   

 
Tapolca, 2023. február 13. 
 
 
 
           Dobó Zoltán 
           polgármester 






