Paks város Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. március 11-i ülésének

napirendi pontja
Tárgy:

A Paksi rendőrkapitány kinevezésének véleményezése

Előadó: Szabó

Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §. (2) bekezdése értelmében „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.”
Szabó Csaba rendőr ezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője levélben
kereste meg az önkormányzatot, és tájékoztatta arról, hogy dr. Kuti István László r. ezredest
a Tamási Rendőrkapitányság vezetésével bízta meg és a Paksi Rendőrkapitányság élére új
kapitányságvezetőt nevez ki dr. Végh Lajos rendőr ezredes személyében. A megkeresést az
előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kapitányságvezetői tisztség betöltésére tett
javaslatról készült előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.
Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXiV.
törvény 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján dr. Végh Lajos r. ezredes Paksi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésével 2020. január 1. nappal egyetért.
Felelős: Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző
Határidő:

azonnal

Paks, 2020. február 28.
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TOLNA MEGYEI RENDŐR-FÖKAPITÁNYSÁG

Paks

Tisztelt Polgármester Úr!
Tájékoztatom, hogy 2020. január 1-jei hatállyal a Tamási Rendőrkapitányság vezetőjének dr.
Kuti István László r. ezredes urat bíztam meg. Ezzel egyidejűleg megbíztam a Paksi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatai ellátására Végh Lajos r. ezredes urat, akit
2020. május 1-jei hatállyal tervezek beosztásba kinevezni.

Végh Lajos r. ezredes 1991. június 01-jétől teljesít hivatásos rendőri szolgálatot.
Kezdetben a Szekszárdi Rendőrkapitányság állományában járőrként dolgozott, majd 1992.
augusztus 01-jétől nyomozó, vizsgáló és fővizsgálói beosztásokat töltött be. A
Rendőrszervező (tiszt) szakképesítés megszerzését követően 1997. július 1-jei hatállyal
került kinevezésre rendőr hadnagyi rendfokozatba.
1998. február l-jétől a Dombóvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Vizsgálati
Alosztályának vezetője, majd 1999. június 01-jétől a Bűnügyi Osztályának vezetője.
2006. február 01-jétől a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Bűnügyi
Osztály osztályvezetői feladatait látta el. 2007. január l-jétől a Szekszárdi
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának vezetője. 2011. február l-jétől a Szekszárdi
Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettesi feladatait is ellátja. 2013. évben
eredményes rendészeti szakvizsgát tett.

2013. december l-jétől a Dombóvári Rendőrkapitányság megbízott, majd kinevezett
kapitányságvezetője.

Munkája iránt elkötelezett, magas szakmai felkészültséggel, vezetői tapasztalaitokkal
rendelkező rendőrtiszt. Az általa vezetett kapitányság kiváló szakmai színvonalon,
törvényesen teljesíti rendőri feladatait. Vezetői tevékenysége mellett rendszeresen
megjelenik a kapitányság által szervezett akciókon, fontosabb nyomozati cselekmények
helyszínein, ahol szakmai tanácsaival segíti a kollégákat.
Munkája elismeréseként több alkalommal részesült kapitányságvezetői, főkapitányi
jutalomban, soron kívüli előléptetésekben. 2008 áprilisában az igazságügyi és rendészeti
miniszter tanácsosi címet adományozott számára. 2009. évben a „Tolna megyei Év
Rendőre” cím került részére odaítélésre. Magyarország Belügyminiszter 2016. április 24-e
alkalmából rendőrségi főtanácsosi címet adományozott részére.
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Szabó Péter úrnak,
Paksi Polgármesteri Hivatal
Polgármester
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A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. (Rtv.) 8. § /2/ bekezdése alapján kérem a
képviselőtestület véleményét Végh Lajos r. ezredes rendőrkapitányi kinevezéséhez.
Kérem, hogy amennyiben Végh Lajos r. ezredes személyes bemutatásra a kinevezés előtt
igényt tartanak, úgy arról tájékoztatni szíveskedjenek.

Szekszárd, 2019. december 17.

Szabó Csaba r. ezredes
megyei rendőrfőkapitány
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