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Szűcs Lajos és Czuczi Mihály bejelentés nélkül távol.
Molnár Imre köszönti a megjelenteket. Megállapítja a bizottság határozatképességét.
Elmondja, egy napirendi pontot tárgyal a bizottság. Megkérdezi, hogy a napirenddel
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele.
A Bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontot fogadja el.

1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjévé történő
kinevezésre
Előadók: Dr. Bencze József, r. altábornagy, országos rendőrkapitány
Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
1. Napirendi pont:

1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjévé történő
kinevezésre
Molnár Imre megkérdezi Dr. Bencze József altábornagy urat, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni.
Dr. Bencze József elmondja, hogy Simon Tamás rendőri pályafutása és szakmai tekintélye
alapján az ország elismert bűnügyi szakembere. Tapasztalata van egy szervezet vezetését
illetően hiszen, két olyan szervezetet is vezetet, ahol vezetői kvalitását is kipróbálhatta, ez volt
a III. kerületi kapitányság és az autópálya rendőrség. Koránál fogva is egy beérett, de a
pályájának nem a végén lévő szakemberről van szó. Bízik abban, hogy Szolnok megye jól jár
a személyével.
Buzás Sándor elmondja, az előterjesztésből úgy tűnik, hogy eddigi munkája során területi,
megyei szintű feladatokkal konkrétan nem foglalkozott. Megkérdezi, hogyan látja ennek a
feladatnak az ellátását eddigi tapasztalata és tevékenysége alapján.
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Dr. Simon Tamás elmondja, mindenképpen más jellegű feladat, de úgy gondolja, hogy a
rendőrség szakmai munkájának szinte minden területét végig járta. Egy megye irányítása két
dologban eltér, egyrészt területi jellegű, másrészt egy komplex feladat. Miután a területek
mindegyikénél bizonyos fajta szakmai, vezetői gyakorlatot szerzett, ezért azt hiszi, ezeknek az
ötvözését fogja jelenteni. A területi tevékenységnek egy jó iskolája volt az autópálya
rendőrség, mert a területek, az autópálya speciális problémáival és azoknak a messze lévő
rendőri egységeknek a központi irányításával foglalkozott, amelyeket gyakorlatilag a
megyében is meg kell valósítani.
Dobos László elmondja, hogy az előterjesztésben olvasható Dr. Simon Tamás ezredes úr
szakmai életrajza. Kíváncsiságból megkérdezi, hogy 1978 és 1985 között mi történt az
életében, mivel erre a kieső időszakra nem talált utalást. Másik kérdése, mennyire jellemző a
hektikusság a rendőri vezetői életpálya modellekben.
Dr. Simon Tamás elmondja, 1978-ban kérte a tartalékos tiszti iskolára a felvételét, amit
1979-ben abszolvált. 1979-től-1981-ig sorkatona volt és utána egy évig dolgozott a civil
életben. 1982. július elsején került a budapesti rendőrkapitányságra gépjárműlopással
foglalkozó nyomozóként és azután ott lépett előre, ahogyan az előterjesztésben is le van írva.
Valóban van vezetői beosztások betöltésében némi hektikusság. Szerinte ideális, ha három
vagy ötévenként a vezetők cserélődnek. Ez az időszak az, ahol az elképzeléseik megoldásait,
lehetőségeit megpróbálják kiaknázni, és nem árt, ha van egy megújulási lehetőség a vezető
előtt.
Molnár Imre szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
48/2008. (VII. 11.) számú bizottsági határozat:
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjévé történő kinevezésről
A bizottság a határozati javaslatot támogatja, a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
Molnár Imre megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Kmf.
Molnár Imre
a bizottság elnöke

