ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Helyi szerv
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Rendőrkapitányság Tamási
Székhely:
7090 Tamási, Kossuth tér 3-4.
Postacím:
7090 Tamási, Pf. 201.
Telefonszám: +36-74/573-910
Faxszám:
+36-74/573-910
Központi elektronikus levélcím: tamasirk@tolna.police.hu
A honlap URL-je: www.police.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
telefonszám: +36-74/573-910
telefaxszám: +36-74/573-910
ügyfélfogadás helye: 7090 Tamási, Kossuth tér 3-4.
postacíme:
7090 Tamási, Pf. 201.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Dr. Piros Noémi c. r. alezredes
10. Az ügyfélfogadás rendje: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 08:00–12:30, szerda: 08:00–18:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II. A szervezeti struktúra
1.

A szervezeti struktúra ábrája

III. A szerv vezetői
1.

A szerv vezetője és helyettesei:
Vezető neve: dr. Bognár Szilveszter r. ezredes
Telefonszám: +36-74/573-910/62-11
Telefaxszám: +36-74/573-910
Postacím: 7090 Tamási, Pf. 201.
Elektronikus levélcím: bognars@tolna.police.hu
Helyettes neve: dr. Pásztor Attila r. alezredes
Telefonszám: +36-74/573-910/62-21
Telefaxszám: +36-74/573-910
Postacím: 7090 Tamási, Pf. 201.
Elektronikus levélcím: pasztora@tolna.police.hu

2.

A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetői
Név: Bűnügy
Vezető neve: dr. Pásztor Attila r. alezredes
Telefonszám: +36-74/573-910/62-21
Telefaxszám: +36-74/573-910
Postacím: 7090 Tamási, Pf. 201.
Elektronikus levélcím: pasztora@tolna.police.hu
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Név: Közrendvédelem
Vezető neve: Izsák László r. alezredes
Telefonszám: +36-74/573-910/62-41
Telefaxszám: +36-74/573-910
Postacím: 7090 Tamási, Pf. 201.
Elektronikus levélcím: izsakl@tolna.police.hu
Név: Közlekedésrendészet
Vezető neve: Tóth Nándor r. őrnagy
Telefonszám: +36-74/573-910/62-46
Telefaxszám: +36-74/573-910
Postacím: 7090 Tamási, Pf. 201.
Elektronikus levélcím: tothn@tolna.police.hu
Név: Igazgatásrendészet
Vezető neve: dr. Piros Noémi c. r. alezredes
Telefonszám: +36-74/573-910/62-62
Telefaxszám: +36-74/573-910
Postacím: 7090 Tamási, Pf. 201.
Elektronikus levélcím: pirosn@tolna.police.hu
Név: Simontornya Rendőrőrs
Vezető neve: Mikoly Tibor Márton r. alezredes
Telefonszám: +36-74/586-036/68-40
Telefaxszám: +36-74/586-036
Postacím: 7081 Simontornya, Gyár utca 37.
Elektronikus levélcím: mikolyt@tolna.police.hu
Név: Hőgyész Rendőrőrs
Vezető neve: Ignácz Attila r. alezredes
Telefonszám: +36-74/588-005/68-30
Telefaxszám: +36-74/588-005
Postacím: 7191 Hőgyész Kossuth tér 6.
Elektronikus levélcím: ignacza@tolna.police.hu
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett
törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Név: Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely: Szekszárd, Mészáros Lázár utca 19-21.
Telefonszám: +36-74/501-100
Telefaxszám: +36-74/501-100
Postacím: 7101 Szekszárd, Pf. 86.
Elektronikus levélcím: titk.tolnamrfk@tolna.police.hu
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Honlap: www.police.hu
2. A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége
Telefonszám:
Telefaxszám:
Postacím:
Ügyfélfogadás helye:
Ügyfélfogadás rendje:
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
megnevezése.
a) Tamási Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Igazgatásrendészeti Alosztály
- fegyver engedélyügy
- személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység
- pirotechnikai tevékenység
- figyelmeztető jelzés engedélyezése
b) Tamási Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közlekedésrendészeti Alosztály
- közúti közlekedés körében elkövetett jogsértés esetén lefolytatandó
közigazgatási hatósági eljárás
c) Tamási Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály
- rendkívüli halál esetén lefolytatandó hatósági eljárás
2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.
Tamási Rendőrkapitányság illetékességi területe, Tamási Járás
3. A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása.
http://www.police.hu/ugyintezes
4. A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.
http://www.police.hu/ugyintezes
5. A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő
útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.
http://www.police.hu/ugyintezes
6. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók
szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.
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Tamási Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Alosztály
7090 Tamási, Kossuth tér 3-4.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.00-12.30
Kedd: 08.30-12.30
Szerda: 08.00-18.00.
Csütörtök: 08.00-12.30
Péntek: 08.00-12.30
7. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére
nyitva álló határidő.
http://www.police.hu/ugyintezes
8. A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.
http://www.police.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
9. A hatósági ügyekben igénybe vehető programok elérése, időpontfoglalás.
http://www.police.hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
10. A hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az
ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
http://www.police.hu/ugyintezes
VIII. Pályázatok
1. A szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Nem volt pályázati kiírás.
X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki
igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus formában az alábbi elérhetőségeken.
A vonatkozó részletes szabályokat a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló
10/2016. (IX. 26.) TMRFK intézkedés tartalmazza.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
neve
Név: Tamási Rendőrkapitányság
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége
Székhely: 7090 Tamási, Kossuth tér 3-4.
Postacím: 7090 Tamási, Pf. 201.
Telefonszám: +36-74/573-910
Telefaxszám: +36-74/573-910
Elektronikus levélcím: tamasirk@tolna.police.hu
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4. Az adatvédelmi tisztviselő neve: Dozmatiné dr. Tóth Timea r. alezredes
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
2018. évben elutasított közérdekű adatigénylés nem volt.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek
Nincs ilyen adat.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Nincs ilyen adat.
EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Díjkitűzés
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/dijkituzesek
II. Ötvenezer forintnál nagyobb értékű adomány és az adományozó
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/adomanyok

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Közterületen elhelyezett képfelvevő berendezések
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/statisztikak/kimutatas-a-terfigyelo-kamerakrol-0
II. A közbeszerzési eljárás eredményeként nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó
szerződések
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/beszerzesek
III. Az európai uniós finanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió forintot
meghaladó, teljesített kifizetések
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
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Különös Közzétételi Lista
I. Közterületen elhelyezett képfelvevő berendezések
1. Közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból elhelyezett
kamerákat működtető adatkezelő szerv megnevezése
Rendőrkapitányság Tamási
2. Az adatkezelés nyilvántartási száma
3. A képfelvevő pontos helye







Tamási Szabadság utca 75 sz.
Tamási Szabadság utca 59-63 sz.
Tamási Szabadság u. 35. sz.
Tamási Szabadság utca 46-48 sz.
Tamási Szabadság utca 22 sz.
Hársfa utca 8 sz.

4. A képfelvevő által megfigyelt terület adatai







Tamási Szabadság utca 75 sz. (65-ös számú út városon átvezető szakasza)
Tamási Szabadság utca 59-63 sz. (Penny Market üzlet parkolója)
Tamási Szabadság u. 35. sz. (Központi buszmegálló)
Tamási Szabadság utca 46-48 sz. (Önkormányzat épülete)
Tamási Szabadság utca 22 sz. (61-65-ös számú főutak kereszteződése)
Hársfa utca 8 sz. (Termálfürdő bejárata)

II. A közbeszerzési eljárás eredményeként nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó
szerződések
nemleges
1. A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó
költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap
terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján
teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja
III. Az európai uniós finanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió forintot
meghaladó, teljesített kifizetések
nemleges
Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió forintot
meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja
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