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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 
összefüggő előterjesztés 

 
A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 
szolgáltatás a települést is érinti. 
 
A 2020. március 19-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 
szükségesnek döntés meghozatalát: 
 
 
A döntés tárgya: 
 
A Dombóvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával megbízni 
kívánt személy kinevezésének véleményezése 
 
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  
 
dr. Szabó Péter jegyző 
 
A döntés tervezett időpontja:  
 
2020. március 27. 

 
A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
A döntéselőkészítés nyilvánossága:  
 
Nyilvános 
 
 
 
 
  



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 
 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében a 
rendőrkapitányság és más helyi rendőri szerv vezetőjének kinevezését megelőzően a 
kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az illetékességi területen működő települési 
önkormányzatok képviselő-testületének véleményét.  

Szabó Csaba r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány a Dombóvári Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői feladatainak ellátására dr. Bognár Szilveszter r. ezredes urat kívánja 
kinevezni 2020. május 1-i hatállyal, melyhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. A 
jelöltről alábbi információkat osztotta meg:  

Dr. Bognár Szilveszter r. ezredes 1984-ben került a Belügyminisztérium, majd 1988-
ban a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Dombóvári Rendőrkapitányság állományába 
rendőr beosztásba. 1990-től közlekedési helyszínelő és balesetvizsgáló lett, majd 1996-
től megbízták a Közlekedésrendészeti Alosztály vezetésével is. 2005-től irányította az 
Igazgatásrendészeti Osztályt, 2006-ban munkája elismeréseként pedig kinevezték a 
Bűnügyi Osztály vezetésével. 2007-től nevezték ki a Tamási Rendőrkapitányság 
vezetőjének. 2008-ban jogász végzettséget szerzett. A Tamási Rendőrkapitányság az 
irányítása alatt mind a bűnügyi, mind a rendészeti szakterületen kiválóan teljesített. A 
Tamási Rendőrkapitányság illetékességi területén található társszervekkel, 
polgármesterekkel kiváló kapcsolatot tart fenn, az általuk jelzett problémák megoldására 
soron kívül intézkedik. 

Munkája iránt elkötelezett, magas szakmai felkészültséggel rendelkező szakember, az 
irányítása alatt álló szervezeti egység egészének munkáját hozzáértően tervezi, a 
rendelkezésére álló erőforrásokkal jól gazdálkodik. 

A fentiek figyelembevételével javaslom a kinevezés támogatását. 
 

Határozati javaslat 
a Dombóvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával 

megbízni kívánt személy kinevezésének véleményezéséről 
 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület 
hatáskörének gyakorlása során az alábbi döntést hozza: 

 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt 
véleményezési jogkörében eljárva támogatja dr. Bognár Szilveszter r. ezredes 
megbízását a Dombóvári Rendőrkapitányság vezetői feladatának ellátására. 

 
Határid ő: azonnal - a Tolna Megyei Rendőrkapitányság tájékoztatására. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 

Pintér Szilárd 
 polgármester 


