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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Dr. Fellegi Norbert r.ezredes, rendőrségi főtanácsos megbízott megyei rendőrfőkapitány arról 
tájékoztatott, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság Vezetője 2019. június 1-jei hatállyal a 
Veszprémi Rendőrkapitányság vezetésével bízta meg Rausz Istvánt, a Tapolcai 
Rendőrkapitányság vezetőjét. Ezen intézkedésre tekintettel a mb. megyei rendőrkapitány 
2019. június 1-jétől Loránd György r.alezredest bízta meg a Tapolcai Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői beosztásának ellátásával. Loránd György kapitányságvezetői beosztását 
jelenleg megbízással látja el. Szakmai tapasztalata, vezetői munkája és következetessége 
alapján a megbízott megyei rendőrkapitány alkalmasnak találja a Tapolcai Rendőrkapitányság 
vezetésére, ezért kapitányságvezetői kinevezését tervezi. 
 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 
rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség, és a más helyi rendőri szerv vezetőjének 
kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az illetékességi területén 
működő települési önkormányzatok képviselő-testületének a véleményét.  
 
A rendőrségi törvény 8. § (3) bekezdése szerint: „Ha a települési önkormányzatok többsége, 
illetve a megyei (fővárosi) önkormányzat a kinevezéssel szemben foglal állást, és a kinevezési 
jogkör gyakorlója nem állít újabb jelöltet, a döntés szakmai indokairól az érintett 
önkormányzatokat írásban tájékoztatja.” 
 
Dr. Fellegi Norbert r.ezredes tájékoztatása szerint Loránd György 1988-ban végzett a Zalka 
Máté Katonai Műszaki Főiskola Általános Fegyverzeti szakán általános fegyverzeti tiszt és 
műszer és szabályozástechnikai üzemmérnökként. 1997-ben elvégezte az ORFK Rendészeti 
Szervek Kiképző Központjának rendőrszervező képzését. 2002-ben tett rendészeti szakvizsgát 
és 2016-ban rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot végzett. 2013. óta a Veszprém 
MRFK Ajkai Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának osztályvezetője. Több kitüntetésben 
részesült, legutóbb 2015-ben az általa vezetett osztály elnyerte a megyében az „Év rendészeti 
osztálya” kitüntetést.  



 

 
Dr. Fellegi Norbert r.alezredes levele az előterjesztés mellékleteként olvasható. 
 
A rendőrségi törvény fent hivatkozott szakasza szerint a képviselő-testület hatásköre a 
rendőrkapitányi kinevezést véleményezni. 
 
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 Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott 
megyei rendőrfőkapitánya által megküldött, Loránd 
György r.alezredesnek a Tapolcai Rendőrkapitányság 
rendőrkapitányságvezetői kinevezésére jelölt rendőri 
vezető életútját, szakmai munkásságát is tartalmazó 
javaslatát megismerte. 
 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva támogatja 
Loránd György r.alezredesnek a Tapolcai 
Rendőrkapitányság rendőrkapitányságvezetői tisztségére 
történő kinevezését. 

 
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy döntéséről a  
kinevezésre javaslatot tevő mb. megyei 
rendőrfőkapitányt értesítse.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
   

 
Tapolca, 2019. június 12. 
 
            Dobó Zoltán 
           polgármester 
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