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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Komlói Rendőrkapitányság megbízott vezetője Oletics Károly r. alezredes 2019. június 5. 
napján kelt levelében (1.sz. melléklet) tájékoztatott arról, hogy városunk körzeti 
megbízottjának a Komlói Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának állományába 
szolgálatot teljesítő Horváth Gábor címzetes rendőr törzszászlóst tervezi kinevezni várhatóan 
2019. július 1-jei hatállyal. 
 
A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII.9.) ORFK utasítás 11. pontja 
értelmében a körzeti megbízotti kinevezés egyik személyi feltétele, hogy a körzeti megbízotti 
működési körzethez tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete a kinevezést 
véleményezze. 
 
Horváth Gábor c.r. tzls. 2004. április 1-től teljesít hivatásos szolgálatot fegyveres rendvédelmi 
szerveknél, a rendőrség kötelékében 2010. szeptember 1. napjától. Körzeti megbízotti 
beosztást Mánfa, Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske településeken 2015. augusztus 1. 
napjától tölt be. 
 
Horváth Gábor c.r. tzls. a kinevezéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik. Szakmai 
tapasztalata, munkavégzésének precizitása, elhivatottsága bizonyítja alkalmasságát a körzeti 
megbízotti beosztás ellátására Komló városában. 
 
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 Horváth Gábor c.r. törzszászlós körzeti megbízotti kinevezésének 
véleményezése tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A képviselő-testület a Komlói Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetője, 
Oletics Károly r. alezredes Úr által küldött tájékoztatást megismerte és támogatja 
Horváth Gábor c.r. tzls. kinevezését Komló város körzeti megbízotti beosztás 
ellátására. 
 

2. A képviselő-testület Horváth Gábor c.r. tzls. további munkájához sok sikert kíván. 
 
 
Határid ő: 2019. július 1. 
Felelős: Polics József  polgármester 
 
 
Komló, 2019. június 6. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 




