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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy, mint a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya
tájékoztatása értelmében Krammer György Zsolt r. ezredes rendőrkapitányi kinevezése a BRFK I.
kerületi Rendőrkapitányságán visszavonásra került. A rendőrkapitányi feladatok ellátásával 2022.
szeptember 1-ével Márton Zoltán r. alezredes került megbízatásra, akit a rendőrfőkapitány
rendőrkapitányi beosztásra kíván kinevezni.
Márton

Zoltán

r.

alezredes

jelenleg

a

BRFK

I.

kerületi

Rendőrkapitányság

megbízott

rendőrkapitányaként lát el szolgálatot.
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 8. § (2) bekezdése szerint a
rendőrkapitányság vezetőjének kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az

illetékességi területen működő települési - Budapesten a fővárosi kerületi - önkormányzatok képviselő
testületének véleményét.
Az Rtv. rendelkezésének megfelelően Márton Zoltán r. alezredes, a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság
megbízott kapitányságvezetője kapitányságvezetői kinevezéséhez a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének támogató véleménye szükséges.
Márton Zoltán r. alezredes rendőrkapitányi kinevezéséhez szükséges képviselő-testületi vélemény
meghozatala a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság zavartalan működésének és folytonos vezetésének
biztosítása érdekében elengedhetetlen, így annak elmaradása a végleges kinevezést hátráltatná,
melynek értelmében a jelen sürgősségi előterjesztés 2022. szeptember 29-ei testületi ülésen történő
tárgyalása feltétlenül szükséges!
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntési javaslat elfogadására
2. D ÖNTÉSI JAVASLAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság rendőrkapitányi feladatok ellátásával megbízott Márton Zoltán r.
alezredes kinevezésének véleményezéséről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy rendőrfőkapitánya javaslatára
Márton Zoltán r. alezredes, mint a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság rendőrkapitányává történő
kinevezésével egyetért.
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