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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság Dr. Töreki Sándor r. dandárrtábornok tájékoztatása 

alapján a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltakkal 

összefüggésben tájékoztatja Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, 

hogy a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője Dr. 

Szabó János r. ezredes – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 

szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 81. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – 

elérte a hivatásos szolgálat felső korhatárát és 2016. július 5-ével öregségi nyugállományba vonul. 

Erre a körülményre tekintettel 2016. július 5-i hatállyal a rendőrkapitányság vezetésével kívánja 

megbízni dr. Linczmayer László r. alezredest, aki jelenleg a Balatonfüredi Rendőrkapitányság 

állományában a Bűnügyi Osztály vezetőjeként teljesít szolgálatot.  

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI.16.) BM rendelet 25-26. §-

ban előírt kiváalsztási eljárás lefolytatását követően – a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

illetékességi területén működő települési önkormányzatok Képviselő-testületei véleményének 

kikérését követően – Dr. Linczmayer László r. alezredes urat tervezik a Balatonalmádi 

Rendőrkapitányság élére kinevezni.  

 

Dr. Linczmayer László r. alezredes kiemelkedő elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal 

rendelkezik. Munkáját magas színvonalon és eredményesen látja el. Agilis, kötelességtudó, lojális, 

beosztottaival szemben segítőkész, szakmai elhivatottsága példaértékű. Szakmai irányításával a 

Bűnügyi Osztály munkájának színvonala folyamatosan magas szintű. Az állományról való 

gondoskodás, parancsnoki nevelő munka területén is kiemelkedő tevékenységet végez. Vezetői 

munkájára a követelménytámasztás és a határozottság jellemző. Szolgálati viszonya alatt, 

kiemelkedő munkája, életpályája elismeréseként 8 alkalommal kapott különböző szintű jutalmat, 

elismerést, 9 alkalommal soron kívül lépett magasabb rendfokozatba.  

 

Dr. Linczmayer László r. alezredes kinevezésével kapcsolatban a Képviselő-testület véleményét a 

Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság részére kérik megküldeni.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen. 

 

   

             Matolcsy Gyöngyi 

                 polgármester 

 

Határozati javaslat: 

 

…../2016. (….) önkormányzati határozata 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Dr. Linczmayer László r. 

alezredes kinevezését a Balatonalmádi Rendőrkapitányság élére. 

Matolcsy Gyöngyi polgármester a döntésről értesítse a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságot. 
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