ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Helyi szerv
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Tiszafüredi Rendőrkapitányság
Székhely: 5350 Tiszafüred, Fő út 55.
Postacím: 5351 Tiszafüred, Pf.: 51.
Telefonszám: +36-59/510-050
Faxszám: +36-59/510-062
Központi elektronikus levélcím: tiszafuredrk@jasz.police.hu
A honlap URL-je: www.police.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: adat nem áll rendelkezésre
telefonszám:
telefaxszám:
ügyfélfogadás helye:
postacíme:
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:
10. Az ügyfélfogadás rendje:
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: Halmai Ferenc r. ezredes
Telefonszám: +36-59/510-050/44-10 mellék
Telefaxszám: +36-59/510-062
Postacím: 5351 Tiszafüred, Pf.: 51.
Elektronikus levélcím: tiszafuredrk@jasz.police.hu
Helyettes neve: Ferge Levente r. alezredes
Telefonszám: +36-59/510-050/44-50 mellék
Telefaxszám: +36-59/510-062
Postacím: 5350 Tiszafüred, Pf.: 51.
Elektronikus levélcím: tiszafuredrk@jasz.police.hu

2.

A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetői
Név: Bűnügyi Osztály
Vezető neve: Ferge Levente r. alezredes
Telefonszám: +36-59/510-050/44-50 mellék
Telefaxszám: +36-59/510-062
Postacím: 5350 Tiszafüred, Pf.: 51.
Elektronikus levélcím: tiszafuredrk@jasz.police.hu
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Név: Rendészeti Osztály
Megbízott vezető neve: Nagy Tamás r. őrnagy
Telefonszám: +36-59/510-050/44-80 mellék
Telefaxszám: +36-59/510-062
Postacím: 5350 Tiszafüred, Pf.: 51.
Elektronikus levélcím: tiszafuredrk@jasz.police.hu
Név: Közrendvédelmi Alosztály
Vezető neve: Nagy Tamás r. őrnagy
Telefonszám: +36-59/510-050/44-80 mellék
Telefaxszám: +36-59/510-062
Postacím: 5350 Tiszafüred, Pf.: 51.
Elektronikus levélcím: tiszafuredrk@jasz.police.hu
Név: Közlekedésrendészeti Alosztály
Vezető neve: Czirbik István Csaba r. százados
Telefonszám: +36-59/510-050/44-81 mellék
Telefaxszám: +36-59/510-062
Postacím: 5350 Tiszafüred, Pf.: 51.
Elektronikus levélcím: tiszafuredrk@jasz.police.hu
Név: Igazgatásrendészeti Alosztály
Vezető neve: Spisák Annamária c.r. őrnagy
Telefonszám: +36-59/510-050/44-35 mellék
Telefaxszám: +36-59/510-062
Postacím: 5350 Tiszafüred, Pf.: 51.
Elektronikus levélcím: tiszafuredrk@jasz.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: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely: 5000 Szolnok, Baross Gábor út 39.
Telefonszám: +36-56/501-600
Telefaxszám: +36-56/501-645
Postacím: 5002 Szolnok, Pf.: 97.
Elektronikus levélcím: jaszmrfk@jasz.police.hu
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: +36-59/352-137
Telefaxszám: +36-59/352-137
Postacím: 5350 Tiszafüred, Béke tér 4.
Ügyfélfogadás helye: 5350 Tiszafüred, Béke tér 4.
Ügyfélfogadás rendje: adat nem áll a rendelkezésre
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2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A területi szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és
működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és
teljes szövege
a. http://www.police.hu/a-rendorsegrol/jogszabalyok/torvenyek
b. http://www.police.hu/ugyintezes
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.
Tiszafüredi Rendőrkapitányság
2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.
Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Nagyiván, Tiszaszőlős, Tiszaszentimre, Tiszaderzs,
A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása.
http://www.police.hu/ugyintezes
2. A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.
http://www.police.hu/ugyintezes
3. A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő
útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.
http://www.police.hu/ugyintezes
4. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók
szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.
Székhely: 5350 Tiszafüred, Fő út 55.
Postacím: 5351 Tiszafüred, Pf. 51.
Telefonszám: +36-59/510-050
Faxszám: +36-59/510-062
Központi elektronikus levélcím: tiszafuredrk@jasz.police.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Pétek:

08,00-12,00
13,00-16,00
08,00-12,00
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5. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére
nyitva álló határidő.
http://www.police.hu/ugyintezes
6. A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.
http://www.police.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
7. A hatósági ügyekben igénybe vehető programok elérése, időpontfoglalás.
http://www.police.hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
8. A hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az
ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
http://www.police.hu/ugyintezes
IV. A szerv nyilvántartásai
1. A szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások felsorolása
http://www.police.hu/ugyintezes/adatigenyles
VIII. Pályázatok
1. A szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:
Adat nem áll rendelkezésre.
X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
15/2018. (V. 25.) ORFK utasítás az ideiglenes adatvédelmi szabályzatáról
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
neve
Név: Tiszafüredi Rendőrkapitányság
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége
Székhely: 5350 Tiszafüred, Fő út 55.
Postacím: 5351 Tiszafüred, Pf. 51.
Telefonszám: +36-59/510-050
Faxszám: +36-59/510-062
Központi elektronikus levélcím: tiszafuredrk@jasz.police.hu
4. Az adatvédelmi megbízott neve: Szövetes Mária c. r. őrnagy
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai:
Adat nem áll rendelkezésre.
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6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek:
Adat nem áll rendelkezésre.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Adat nem áll rendelkezésre.
EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Díjkitűzés
1.
2.
3.
4.
5.

A díjkitűzéssel érintett cselekmény rövid leírása
A keresett személy(ek) személyleírása
A bejelentés megtételét rögzítő telefonszám
A díjkitűzés összege
A díjkitűzés visszavonásának időpontja

Adat nem áll rendelkezésre.
II. Ötvenezer forintnál nagyobb értékű adomány és az adományozó
1. Az adományozó székhelye, az adomány leírása és értéke, az adomány felhasználásának
célja, az adomány elfogadójának megnevezése és székhelye
Adat nem áll rendelkezésre.
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Közterületen elhelyezett képfelvevő berendezések
1. Közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból elhelyezett
kamerákat működtető adatkezelő szerv megnevezése
Tiszafüredi Rendőrkapitányság
2. Az adatkezelés nyilvántartási száma
3. A képfelvevő pontos helye
Tiszafüred:
K.1. 33-as bevezető szakasza
K.2. 33-as kivezető szakasza
K.3. City-Gas udvara
K.4. Debreceni út vége)
K.5. Bíróság, Okmányiroda, Tűzoltóság kereszteződésében
K.6. Rét út Kis Pál út kereszteződése
K.7. Önkormányzat B.épület
K.8. Vasútállomás
K.9. 3216-os út, temető
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K10. Ady Endre úti kereszteződés, Penny Market
K.11. Ady Endre út vége, vasúti átkelő
K.12. Halastéri színpad
K.13. Szabadstrand büfék
K14. Városi Kikötő, Panoráma Étterem
K.15.Tiszafüred-Örvény településrész
K.16. Belváros, K&H Bank
K.17.Belváros, Parókia
K.18. Belváros Eszterlánc Óvoda
K.19. Gimnáziumi Diákotthon, Kollégium
K.20. Múzeum
4. A képfelvevő által megfigyelt terület adatai
Jelzett útszakaszok, közterületek.
II. A közbeszerzési eljárás eredményeként nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó
szerződések
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
Adat nem áll rendelkezésre.
III. Az európai uniós finanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió forintot
meghaladó, teljesített kifizetések
1. Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió
forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja
Adat nem áll rendelkezésre.
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