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Tárgy: A békési, tatai, törökszentmiklósi és a dombóvári városi és
járási rendőrkapitányságok megnevezésének módosítása,
s a fonyódi járási rendőrkapitányság megszüntetése.
Az egyes járások megszüntetésével, egyes községek, megyék, járá
sok közötti átcsatolásával, illetőleg városkörnyéki községé nyilvání
tásával kapcsolatos 31/1974. NET határozatban 1050/1974. (X. 3.)
MT számú határozatban, valamint a 2/1974. (X. 3.) MT TH és 3/
1974. (X. 3.) MT TH számú rendelkezésben foglaltakkal összhang
ban a belügyi szervek tevékenységére kiadom az alábbi
p a r a n c s o t :
1. A békési, tatai, törökszentmiklósi és dombóvári városi és járási
rendőrkapitányságok megnevezése " városi rendőrkapitányság"
ra módosul.
E városi kapitányságok illetékessége a városon kívül kiterjed a
közigazgatásilag hozzájuk csatolt városkörnyéki községekre is.
2. A fonyódi járási rendőrkapitányság működését 1974. december
31-i hatállyal meg kell szüntetni.
3. Az 1. pontban említett városi kapitányságok, továbbá a terület
átcsatolással érintett békéscsabai városi, dorogi járási, siófoki
városi és járási, marcali járási, szolnoki és jászberényi városi és
járási, tiszafüredi és kunszentmártoni járási, mezőtúri városi
rendőrkapitányságok az oda csatolt területeken tevékenységü
ket 1974. december 31-i hatállyal kezdjék meg.
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4. A szervezési és létszámkérdések megoldására a belügyminisz
tériumi állam titkár a 021/1972. számú belügyminiszteri parancs
alapján intézkedjen.
5. A szervezeti és létszám változás következtében felszabaduló sze
mélyi állomány átcsoportosításáról, beosztásba helyezéséről a
rendőr-főkapitányságok vezetői hatáskörükben intézkedjenek.
6. Az érintett megyei rendőr-főkapitányságok vezetői 1975. már
cius 1-ig jelentsék a BM II. főcsoportfőnökének jelen parancsom
végrehajtását.
BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter

Készült: 325 példányban.
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budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik,
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok.
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