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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. december 13-ai ülésére 

 
 

Tárgy:      IX. kerületi rendőrkapitány kinevezésének véleményezése 
 
Előterjesztő:     dr. Bácskai János, polgármester 
 
Készítette:     Apollónia Aranka, irodavezető 
     Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 

 

Előzetesen tárgyalja: VVKB 2016. december 12. 
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

  



Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében: 

„a rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv vezetőjének 

kinevezését megelőzően az 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 véleményét. Rendőrfőkapitányság esetében a megyei (fővárosi) 

önkormányzat képviselő-testületének véleményét kell kikérni. A szükségessé való 

felmentésről az illetékes önkormányzatokat – az érintettel történő közléssel egyidejűleg – 

tájékoztatni kell. 

 

Bucsek Gábor r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, Budapesti Rendőr-főkapitányság 

rendőrfőkapitánya a 2016. november 7. napján kelt megkeresésével tájékoztatott, hogy a 

BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé Ámán András – jelenlegi 

megbízott kapitányságvezetőt – r. alezredest tervezi kinevezni. 

Egyúttal a fentiekben részletezett jogszabályi előírásoknak megfelelően kezdeményezte a T. 

Képviselő-testület vélemény-nyilvánítását, állásfoglalását Ámán András r. alezredes – 

jelenlegi megbízott kapitányságvezető – BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjévé 

történő kinevezésével kapcsolatban. 

 

Mindezek alapján mellékelten előterjesztem Bucsek Gábor, r. vezérőrnagy, rendőrségi 

főtanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya Ámán András, r. alezredes kapitányságvezetői 

kinevezésével kapcsolatos előterjesztését. 

 

Ámán András r. alezredes – az előterjesztés mellékleteként bemutatott – szakmai életútja 

alapján javaslom a T. képviselő-testületnek, hogy Bucsek Gábor, r. vezérőrnagy, rendőrségi 

főtanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya javaslatát jóváhagyóan vegye tudomásul és Ámán 

András, r. alezredes BRFK IX. Kerület Rendőrkapitányság vezetőjévé történő 

kapitányságvezetői kinevezésével értsen egyet. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2016. november 24. 

 

 

dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján Bucsek Gábor r. 

vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya javaslatát jóváhagyóan 

tudomásul veszi és Ámán András, r. alezredes BRFK IX. Kerület Rendőrkapitányság 

vezetőjévé történő kapitányságvezetői kinevezéssel egyetért.  

 

Felelős: dr. Bácskai János, polgármester 

Határidő: 2016. december 19. 



Az előterjesztés 1. számú melléklete 

 
  



 
  



 


