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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármcstere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetője kinevezéséről 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a 
rendőrkapitányság vezetőjének kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri 
az illetékességi területen működő települési - Budapesten a fővárosi kerületi - önkormányzat 
képviselő-testületének a véleményét. 

Budapest Főváros Rendőrfőkapitánya a 2. mellékletben foglalt előterjesztésben jelezte, hogy a 
jelenlegi megbízott kapitányságvezetőt, dr. Gyetvai Tibor alezredes urat kívánja a BRFK X. 
kerületi Rendőrkapitányság vezetőjévé kinevezni, és egyúttal kérte ehhez a Képviselő-testület 
egyetértését. 

Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatát. 

Budapest, 20 ll. szeptember 8. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

A Képviselő-testület ... /2011. ( .... )határozata 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért dr. 
Gyetvai Tibor rendőr alezredesnek a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjévé történő 
kinevezésével. 
Felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a BRFK értesítése érdekében. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

Jogi Csoport 



BUDAPEST RENDÖRFÖKAPIT ÁNYA 

ELŐTERJESZTÉS 

DR. GYETVAI TIBOR r. alezredes (Nagykáta, 1969.05.29., an.: Pásztor Mária) a 
BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság megbízott vezetőjét tervezem kinevezni a 
szo Igálat érdekében, beleegyezésével ugyanott kapitányságvezetőnek. 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 1992. augusztus O l-jei hatállyal került kinevezésre a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Nagykátai Rendőrkapitányság Közbiztonsági 
Osztály Közrendvédelmi Alosztály hivatásos állományába, járőr beosztásba, rendőr 
őrmesteri rendfokozattaL 1994-ben középfokú rendészeti végzettséget szerzett. 1994. 
november O l-jei hatállyal a szolgálat érdekében, beleegyezésével a kapitányság 
állományán belül kinevezték körzeti megbízottnak. 

A Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakának eredményes befejezését követően 1999. 
július O l-jei hatállyal került sor első tiszti rendfokozatha történő kinevezésére, 
egyidejűleg fővizsgáló beosztásba nevezték ki a kapitányság állományán belül. 

1999. november Ol-jei hatállyal a Nagykátai Rendőrkapitányság ügyeletese lett. 2000. 
december 16-ai hatállyal a szolgálat érdekében, beleegyezésével kinevezték a 
kapitányság állományán belül a Közrendvédelmi Osztályon kiemeit fóelőadónak, majd 
200 l. szeptember O l-től az osztály vezetője lett. 200 5. május O l-jei hatállyal 
kérelmére áthelyezték a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gödöllői 

Rendőrkapitányság Péceli Rendőrőrs állományába és kinevezték őrsparancsnoknak. 

2007. januárjában sikeresen befejezte tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam
és Jogtudományi Karán. 

2008. szeptember O l-jei hatállyal a szolgálat érdekében, beleegyezésével áthelyezték a 
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Hatvani Rendőrkapitányság állományába, ahol 
megbízott, majd 2009. június Ol-től kinevezett kapitányságvezető lett. 

20 ll. január O l-jei hatállyal 
Rendőrkapitányság állományába, 
ellátásával. 

áthelyezésre került a BRFK X. 
és megbízták kapitányságvezetői 

kerületi 
feladatok 



A kapitányság hatáskörébe tartozó feladatokat a törvényesség, szakszerűség 
betartásával, az elöljárói utasításoknak megfelelően, maradéktalanul hajtja és hajtatja 
végre. Vezetői tevékenységében megfontolt, céltudatos. Nagy figyelmet fordít a 
határidő fegyelem betartására, melyet rendszeres ellenőrzéssel, számonkéréssel 
biztosít. Agilis, ambíciózus, kezdeményező egyéniség. Szakrnaszeretete, 
munkaintenzitása példaértékű. 

A kifejtettekre tekintettel dr. Gyetvai Tibor r. alezredes Urat alkalmasnak tartom a BRFK 
X. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátására, ezért a 
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (2) bekezdésére figyelemrnel 
kinevezéséhez ezúton kérem a Képviselőtestület szíves egyetértését. 

Budapest, 20 ll. augusztus " " 
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