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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője dr. Gulyás Zsolt r. ezredes rendőrségi 
főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány 2019. május 17. napján kelt levelében (1.sz. melléklet) 
tájékoztatott arról, hogy dr. Váczi István rendőr ezredes kapitányságvezetői pozíciójából való 
felmentését követően a kapitányságvezetői feladatok ellátásával 2019. január 24. napjától 
Oletics Károly r. alezredes lett megbízva. Kinevezését 2019. július 1-jei hatállyal tervezi. 
 
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 önkormányzatok képviselő-testületének a véleményét. 
 
Oletics Károly r. ezredes 1991. június 1. napjától dolgozott a Baranya Megyei Rendőr-
főkapitányság, Siklósi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán nyomozóként, később 
főnyomozóként, majd a Nyomozó Alosztály vezetőjeként. 2007. december 16-tól a Bűnügyi 
Osztály osztályvezetői feladatait látta el. 
 
A rendőrséggel kapcsolatos tanulmányait a Rendőrtiszti Főiskolán kezdte, ahol 1994-ben 
diplomázott bűnügyi szakon. 2010-ben rendészeti szakvizsgát tett, 2013-ban pedig a 
rendészeti vezető képzést végezte el. Jelenleg a rendészeti mestervezető képzést végzi. 
 
Eddigi pályafutása során széleskörű szakmai tapasztalatokat szerzett, amelyet megbízott 
rendőrkapitányként végzett munkája során kiválóan hasznosított. Munkatevékenységének 
színvonala, a szakmához való elhivatottsága, tapasztalatai, illetve személyiség jegyei 
bizonyítják alkalmasságát a tisztség betöltésére. 
 
Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 
támogatni szíveskedjék! 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján 
megtárgyalta Oletics Károly r. alezredes Úr kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A képviselő-testület a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Gulyás 
Zsolt r. ezredes rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány által küldött 
tájékoztatást megismerte és támogatja Oletics Károly r. alezredes Úr kinevezését a 
Komlói Rendőrkapitányság kapitányságvezetői tisztségére. 
 

2. A képviselő-testület Oletics Károly r. alezredes Úr további munkájához sok sikert 
kíván. 

 
Határid ő: 2019. július 1. 
Felelős: Polics József  polgármester 
 
Komló, 2019. május 28. 
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         polgármester 






