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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 Képviselő-testület! 

 

Dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy, Budapest Rendőrfőkapitánya 2022. június 1. napján kelt 

levelében tájékoztatást adott részemre arról, hogy Ámán András r. ezredes 2022. július 15. 

napjával 5 éve lesz a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitányság 

kinevezett vezetője. 

 

Levelében foglaltak szerint Rendőrfőkapitány Úr Ámán András r. ezredes kinevezését 

hosszabbítani tervezi további 5 évre. 

 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 

szóló 2015. évi XLII. törvény 58. § (5) bekezdése értelmében a területi és a helyi szerv vezetője 

öt évre nevezhető ki vezetői beosztásába. A kinevezés azonos szolgálati helyen egy alkalommal 

öt évvel hosszabbítható meg. 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében a 

rendőrkapitányság 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. Rendőrfőkapitány esetében 

a megyei (fővárosi) önkormányzat képviselő-testületének véleményét kell kérni. A szükségessé 

váló felmentésről az illetékes önkormányzatokat - az érintettel történő közléssel egyidejűleg - 

tájékoztatni kell. 

 

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Ámán András r. ezredes kinevezésének 

meghosszabbítását támogatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2022. június 14. 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

    polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy egyetért a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitányság kinevezett 

vezetőjének, Ámán András r. ezredes kinevezésének további öt évvel történő 

meghosszabbításával, és felkéri a polgármestert, hogy erről Budapest Rendőrfőkapitányát 

tájékoztassa. 

 

 

Határidő: 2022. július 15. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 


