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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20. napján  

tartott  rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak:  Kővári Lászlóné polgármester, 

  Bondor Ágnes, 

  Katonáné Szűcs Ágnes, 

  Lengyel Istvánné, 

  Mátrainé Kalmár Lilla, 

  Pilmayer Júlia, 

  Pintér Zoltán képviselők. 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: Bata József jegyző,  

             

Jegyzőkönyvvezető: Pádárné Laczó Emma 

 

Kővári Lászlóné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Az ülést 18
00

 órakor 

megnyitja.  

 

Kővári Lászlóné polgármester az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére  Katonáné Szűcs Ágnes és 

Mátrainé Kalmár Lilla  képviselőket kéri fel. 

 

A képviselők a felkérést elfogadták. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv 

hitelesítőnek  Katonáné  Szűcs Ágnes és Mátrainé Kalmár Lilla  képviselőket megválasztotta. 

 

Kővári Lászlóné polgármester javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pont  

megtárgyalására. 

 

Napirendi pontok: 

 

1.)   Bátonyterenyei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezése 

  Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester 

 

Ezt követően szavazásra tette fel a  meghívó szerinti  napirendi pont elfogadását, melyet a 

képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott. 

 

 

1. napirendi pont tárgyalása 

Bátonyterenyei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezése 

Előterjesztő: Kővári Lászlóné polgármester  
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Kővári Lászlóné polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Nógrád Megyei 

Rendőr-Főkapitányság vezetője levélben megkereste és tájékoztatta, hogy 2014. augusztus 01-i 

hatállyal a bátonyterenyei rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával megbízta 

Révész Ákos József  r.alezredest rendőrségi tanácsost.  

Munkáját kiemelkedő szakmai hozzáértéssel, nagy szorgalommal és hivatástudattal végzi. 

Törvényesen, szakszerűen és eredményesen hajtja végre a rábízott feladatokat, kollégáinak, szakmai 

ismereteit folyamatosan bővíti, nagy türelemmel segíti őket a tanulási folyamatban. Parancsnoki 

munkáját következetesen, őszinte, követelményt támasztó, véleményt bártan nyilvánít. Közvetlen 

munkatársai és vezetői egyaránt elfogadják. Magasszintű szakmai és emberi tulajdonságai alapján 

alkalmasnak tartja a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság vezetői feladatainak ellátására. A 

rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdés értelmében a rendőrkapitányság, a 

határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv vezetőjének kinevezetését megelőzően a 

kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az illetékességi területen működő települési önkormányzatok 

képviselő-testületének véleményét.  

Fentiek alapján kérem a képviselő-testület tagjait, hogy támogassa Révész Ákos József r. alezredes 

Bátonyterenyei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezését.  

A képviselők részéről hozzászólás nem volt. 

 

Kővári Lászlóné polgármester:  Aki az előbb elhangzottakkal egyetért, kérem kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta. 

 

1/2015.(I.20.) számú határozat 

 

Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Révész Ákos József 

r.alezredes rendőrségi tanácsos Bátonyterenyei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésére 

vonatkozó javaslatot. 

A Képviselő-testület Révész Ákos József r.alezredes kinevezését támogatja. 

 

 

Miután az ülésen több tárgy, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, Kővári Lászlóné polgármester 

a képviselő-testület ülését 18
30

órakor bezárta. 
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  /Kővári Lászlóné/      /Bata József/ 

       polgármester            jegyző  

 

 

      

 

             /Katonáné Szűcs Ágnes/               /Mátrainé Kalmár Lilla/ 

               jegyzőkönyv hitelesítő                            jegyzőkönyv hitelesítő 


