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7 .  N a p i r e n d   
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Rétság Rendőrkapitányság vezetői kinevezése 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nógrád Megye Rendőr-főkapitányság vezetője írásban megkereste Önkormányzatunkat, miszerint 
2009. szeptember 15-i hatállyal – kérelmére - visszavonja Gubo Zoltán r.alezredes vezetői 
kinevezését. 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitány a Rétsági Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak 
ellátására 2009. szeptember 16-i hatállyal Ferencsik Raymond Levente r.alezredest kívánja 
megbízni. 
 
Ferencsik Raymond Levente r.alezredes 1990. április 1-jén a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
Rétsági Rendőrkapitányság járőreként kezdte hivatásos rendőri szolgálatát. 1993. október 1-jétől a 
kapitányság bűnügyi osztályára került, ahol vizsgálóként, majd nyomozóként dolgozott. 1999. február 
1-jétől a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitány Bűnügyi Szervek Felderítő Osztályán folytatta munkáját, 
majd 2000. április 16-i hatállyal berendelésre került a Belügyminisztérium Rendvédelmi Szervek 
Védelmi Szolgálatához. 2005. március 1-jétől a Nógrád MRFK Balassagyarmati Rendőrkapitányság 
állományában folytatta pályafutását, mint a Közrendvédelmi Osztály vezetője. 2007. február 1-jétől – 
a mai napig – a kapitányságvezető-helyettesi feladatokat is ellátja. 
Nógrád Megye Rendőr-főkapitányság vezetőjének véleménye szerint munkáját kiemelkedő szakmai 
hozzáértéssel, nagy szorgalommal és hivatástudattal végzi. Törvényesen, szakszerűen és 
eredményesen hajtja végre a rá bízott feladatokat, kollégáinak szakmai ismereteit folyamatosan bővíti, 
nagy türelemmel segíti őket a tanulási folyamatban. Parancsnoki munkája következetes, közvetlen 
munkatársai és vezetői egyaránt elfogadják. Ismereteit folyamatosan bővíti, jelentős részt vállal a 
beosztotti állomány szakmai tudásának fejlesztésében. 
Családjával rendezett körülmények között Romhányban él. Jól ismeri a kapitányság területét is, hiszen 
itt él és itt kezdte rendőri munkáját. 
Nógrád Megye Rendőr-főkapitányság vezetője magas szintű szakmai és emberi tulajdonságai alapján 
alkalmasnak tartja a Rétság Rendőrkapitányság vezetői feladatainak ellátására. 
 
A rendőrségről szóló  1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdése1 alapján Rétság 
Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezését megelőzően meg kell kérni a Rétság Rendőrkapitányság 
illetékességi területén működő önkormányzatok képviselő-testületének véleményét. 
 
Kérjük a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által 
javasolt Ferencsik Raymond Levente Rétság Rendőrkapitányság vezetői kinevezését szíveskedjenek 
megtárgyalni, és a véleményről döntést hozni szíveskedjenek. 
 
Tolmács, 2009. szeptember 10. 

Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 

                                                      
1  (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 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. 
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…../2009. (IX.15.) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Rendőrkapitányság 
vezetői kinevezésére javasolt Ferencsik Raymond Levente kinevezésének kérdését. 

A képviselő-testület – tekintettel Ferncsik Raymond Levente ismertetett szakmai pályafutására, és a 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitány szakmai véleményére, valamint a jelölt helyismeretére – 
támogatja Ferencsik Raymond Levente Rétság Rendőrkapitányságnál történő vezetői kinevezését. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről írásban 
értesítse a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 
 


