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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy, rendőrségi 

tanácsos levelében tájékoztatott arról, hogy a XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 

vezetője, Makádi Katalin r. ezredes asszony nyugdíjba vonulására tekintettel 2022. május 01-

jei hatállyal megkezdte felmentési idejét.  

A megüresedett beosztás betöltésére Dávid László r. alezredes került megbízásra 2022. május 

01-jei hatállyal.  

Főkapitány úr tájékoztatott arról is, hogy tervezi alezredes úr későbbiekben történő kinevezését. 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint: 

 

„(2) A rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv 

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. 

(3) Ha a települési önkormányzatok többsége, illetve a megyei (fővárosi) önkormányzat a 

kinevezéssel szemben foglal állást, és a kinevezési jogkör gyakorlója nem állít újabb jelöltet, 

döntése szakmai indokairól az érintett önkormányzatokat állásfoglalásban tájékoztatja.” 

 

Fentiek alapján tehát a Képviselő-testületnek döntenie kell abban a kérdésben, hogy a új vezető 

kinevezését támogatja-e. 

 

A Rendészeti és Mezőőri Osztály osztályvezetője állásfoglalásában kifejtette, hogy Dávid 

László r. alezredes szakmai életútjának tanulmányozása alapján megállapítható, hogy az 

alezredes úr széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkezik több szolgálati ágat érintően is, 

szolgált közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és bűnügyi területen is.  A rendőrség berkein 

belül eltöltött több mint 30 év során végig járta a rendőrségi ranglétrát a járőr beosztástól 

egészen az osztályvezető beosztásig, ebből több, mint 10 évig dolgozott vezető beosztásban. 

Az alezredes úr az elmúlt öt évben többször is vezetői dicséretben részesült, 2020-ban soron 

kívül előléptették, ez alapján következtethető, hogy munkáját kiválóan végezte. 

Összességében elmondható, hogy Dávid László r. alezredes széleskörű szakmai és vezetői 

tapasztalattal rendelkezik, előmenetele és szakmai életútja példás, a XX. és XXIII. kerületi 

Kapitányság-vezetőjévé való kinevezése véleménye szerint támogatható. 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának, Dávid László r. alezredes 

úr szakmai életútjával kapcsolatos tájékoztatását előterjesztésemhez mellékeltem. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntés meghozatalára. 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022. (06.14.) határozata a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi 

Rendőrkapitányság új vezetőjének, Dávid László r. alezredes kinevezésével kapcsolatos 

véleményéről 
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„A” változat 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. Dávid László r. alezredes szakmai életútjáról szóló írásbeli tájékoztatás, valamint személyes 

meghallgatása alapján véleményét a következők szerint alakítja ki: 

 

Dávid László r. alezredesnek, a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi 

Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését támogatja. 

 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület jelen döntéséről tájékoztassa a Budapesti 

Rendőr-főkapitányság vezetőjét. 

 

Határidő: 2022. június 24. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

„B” változat 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. Dávid László r. alezredes szakmai életútjáról szóló írásbeli tájékoztatás, valamint személyes 

meghallgatása alapján véleményét a következők szerint alakítja ki: 

 

Dávid László r. alezredesnek, a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi 

Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését nem támogatja. 

 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület jelen döntéséről tájékoztassa a Budapesti 

Rendőr-főkapitányság vezetőjét. 

 

Határidő: 2022. június 24. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében, vélemény-nyilvánítási joggal 

tárgyalja. A kinevezéssel kapcsolatos vélemény kialakítására irányuló határozati javaslat 

elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  

 

Budapest, 2022. május 30. 

 

 

dr. Gál Tamás                Bese Ferenc  

osztályvezető-helyettes                          polgármester 

az előterjesztés készítője előterjesztő 

 

 

Melléklet: 

Dávid László szakmai életútjáról szóló tájékoztatás 


