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A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
DOROGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK
4/2020. (XI.17.) számú
INTÉZKEDÉSE
a Dorogi Rendőrkapitányság Vezetőjének a Dorogi Rendőrkapitányság Ügyrendjéről
szóló 2/2020. (IV.16.) számú Intézkedésének módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.
§ (5) bekezdésében, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2019. (IX.25.) MRFK Intézkedés 57. pont g.)
alpontjában foglaltak alapján kiadom az alábbi
i n t é z k e d é s t:
1. A Dorogi Rendőrkapitányság Vezetőjének a Dorogi Rendőrkapitányság Ügyrendjéről
szóló 2/2020. (IV.16.) számú Intézkedésének V. fejezet 2.1 Helyettesítés rendje 70.) és
71.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
70.) A rendészeti osztályvezetőt távollétében az igazgatásrendészeti alosztály vezetője
helyettesíti.
71.) A rendészeti osztályvezető és az igazgatásrendészeti alosztályvezető szabadsága,
betegsége, és tartós távolléte esetén - személyzeti kérdések kivételével – az osztályvezető
által egyedileg kijelölt személy helyettesíti az osztályvezetőt.
2. A VI. fejezet 2.1 alfejezete „a Bűnügyi Osztály főbb feladatai” az alábbi ponttal egészül ki:
101/A.) Ellátja az iskolaőrség tevékenységéről szóló ORFK utasításban meghatározott
feladatokat.
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3. A VII. fejezet 4. Kiadmányozási jog alfejezet az alábbi ponttal egészül ki:
188/A.) A rendőrkapitányság vezetőjének nevében és megbízásából a rendőrkapitányság
járványügyi védelmi intézkedéseket helyszínen ellenőrző állománya dönt az üzlet,
helyiség, terület, intézmény, illetve – a sportrendezvény helyszíne kivételével –
a helyszín ideiglenes bezárásáról.
4. Jelen intézkedés a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének
jóváhagyásával válik érvényessé és a jóváhagyást követő napon lép hatályba.
5. Az Intézkedésben foglaltakat az érintett állománnyal ismertetni kell.
6. Ez az intézkedés a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
…………………………………..
Krasula János r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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