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K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. február 14-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
A Tolna Megyei Közgyűlés 10/2007. (II. 14.) közgyűlési 
határozata a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött 
megállapodás elfogadásáról: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a 

Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő 
megállapodás aláírását.  

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a határozati javaslat 

mellékletét képező megállapodás aláírására.  
 
3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 

megállapodásban foglaltak szerint a kitüntető díjak 
fedezetét a mindenkori költségvetésében biztosítja.  

 
4. A Közgyűlés felkéri a megyei aljegyzőt, hogy a 

megállapodás aláírásával kapcsolatos adminisztratív 
teendőket a Hivatal útján végeztesse el.   

 
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
      dr. Bartos Georgina, megyei aljegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei aljegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 



MEGÁLLAPODÁS 
 
 

 
amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság (székhelye: 7100 
Szekszárd, Mészáros L. u. 19-21., képviseli: dr. Soczó László megyei 
rendőrfőkapitány), továbbiakban: TMRFK,  
 
másrészről a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhelye: 7100 
Szekszárd, Szent István tér 11-13.), képviseli: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke), 
továbbiakban: TMÖK között „Az Év Tolna Megyei Rendőre”, „Az Év 
Közalkalmazottja”, valamint „Az Év Tolna Megyei Polgárőre” díj alapításáról és 
adományozásáról.  
 
 
1. A megállapodás célja, hogy a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság állományában 

szolgálatot teljesítő hivatásos és közalkalmazott, illetve Tolna megye 
közigazgatási területén polgárőrként tevékenykedő polgár, adott évben Tolna 
megye közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzetének javítása érdekében 
kifejtett magas színvonalú, példaértékű munkája elismerésre kerüljön.  

 
2. A díjakat a TMRFK alapítja és adományozza. Évente „Az Év Tolna Megyei 

Rendőre” díj két hivatásos állományú, „Az Év Közalkalmazottja”, valamint „Az Év 
Tolna Megyei Polgárőre” díj egy közalkalmazott, illetve egy polgárőr részére 
adható.  

 
3. A díjakkal jutalom, emléktárgy, adományozó oklevél jár. A díjjal járó jutalom 

bruttó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap háromszorosa.  
 
4. A díjra javaslat az alábbiak szerint tehető: 
 

4.1.  „Az Év Tolna Megyei Rendőre” 
A rendőrkapitányságok vezetői, és együttesen a TMRFK igazgatói, 
hivatalvezetője és személyügyi szolgálatvezetője tesznek javaslatot egy-egy fő 
hivatásos állományú rendőrre (összesen hat főre), mely javaslat megtételénél az 
adott évben nyújtott kimagasló, rendkívüli teljesítménynek kell meghatározónak 
lennie.  
 
4.2. „Az Év Közalkalmazottja” 
A rendőrkapitányságok vezetői, és együttesen a TMRFK igazgatói, 
hivatalvezetője és személyügyi szolgálatvezetője tesznek javaslatot egy-egy fő 
közalkalmazottra (összesen hat főre), mely javaslat megtételénél az adott évben 
nyújtott kimagasló, rendkívüli teljesítménynek kell meghatározónak lennie.  
 
4.3.  „Az Év Tolna Megyei Polgárőre” 
A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnöke két, Tolna megyében 
tevékenykedő polgárőrre tesz javaslatot, mely javaslatot az illetékes 
rendőrkapitányság vezetője írásban véleményez.  
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5. A díjak odaítéléséről kuratórium többségi szavazással dönt. Tagjai: TMRFK 
igazgatói, TMRFK személyügyi szolgálatvezető, TMÖK delegált tagja. A díj 
adományozói elfogadják a kuratórium döntését.  

 
6. A TMRFK vállalja a díjak adományozásával kapcsolatos valamennyi előkészítő 

és szervező munkát, a szükséges dokumentumok elkészítését, az emléktárgyak, 
oklevelek elkészíttetését, ezek költségeinek viselését, „Az Év Tolna Megyei 
Rendőre” cím egyik díjazottja, valamint „Az Év Közalkalmazottja” díjat elnyerő 
jutalmainak biztosítását.  

 
7. A TMÖK vállalja „Az Év Tolna Megyei Rendőre” cím egyik díjazottja, valamint „Az 

Év Tolna Megyei Polgárőre” díjat elnyerő jutalmának biztosítását, és a díjak 
átadásán delegáltja révén részt vesz.  

 
8. A díjak átadására a Rendőrség Napja alkalmából szervezésre kerülő 

rendezvényen kerül sor.  
 
9. A megállapodás aláírása napján lép hatályba. A megállapodást a felek 

határozatlan időre kötik.  
 
 
 
Szekszárd, 2007. február … 
 
 
 
 
 
  dr. Puskás Imre    dr. Soczó László r. ezredes 
         a Közgyűlés elnöke        rendőrségi főtanácsos 
         megyei rendőrfőkapitány 


