ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Helyi szerv
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Balassagyarmati Rendőrkapitányság
Székhely:
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
Postacím:
2660 Balassagyarmat, Pf. 61
Telefonszám: +36-35/300-344
Faxszám:
+36-35/300-344
Központi elektronikus levélcím: Balassagyarmatrk@nograd.police.hu
A honlap URL-je: www.police.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
telefonszám:
telefaxszám:
ügyfélfogadás helye:
postacíme:
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:
10. Az ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 08.00-16.00, Szerda: 08.00-12.00, Péntek: 08.00-13.00
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: Csík Csaba r. alezredes
Telefonszám: +36-35/300-344
Telefaxszám: +36-35/300-344
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
Elektronikus levélcím: CsikCs@nograd.police.hu
Helyettes neve: Fábián Bertold r. őrnagy
Telefonszám: +36-35/300-344
Telefaxszám: +36-35/300-344
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
Elektronikus levélcím: fabianb@nograd.police.hu

2.

A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetői
Név: Bűnügyi Osztály
Vezető neve: Vályiné Taliga Mária c. r. alezredes
Telefonszám: +36-35/300-344
Telefaxszám: +36-35/300-344
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
Elektronikus levélcím: ValyineTM@nograd.police.hu
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Név: Rendészeti Osztály
Vezető neve: Fábián Bertold r. őrnagy
Telefonszám: +36-35/300-344
Telefaxszám: +36-35/300-344
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
Elektronikus levélcím: fabianb@nograd.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: Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40.
Telefonszám: +36-32/411-255
Telefaxszám: +36-32/411-255
Postacím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40.
Elektronikus levélcím: nogradmrfk@nograd.police.hu
Honlap:
Név: Balassagyarmati Járási Ügyészség
Székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 15.
Telefonszám: +36-35-301-820
Telefaxszám: +36-35-301-820
Postacím: 2661 Balassagyarmat, Pf.: 81
Elektronikus levélcím: bgy.vu@mku.hu
Honlap:

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
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
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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
c. http://www.police.hu/a-rendorsegrol/jogszabalyok/torvenyek

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.
Szabálysértési, engedélyügyi eljárások, közigazgatási (fegyver, magánnyomozó,
pirotechnika, biztonsági őr) Rendészeti Osztály
Büntető eljárások, közigazgatási eljárások: Bűnügyi Osztály
2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.
A Balassagyarmati Rendőrkapitányság illetékességi területe az alábbi településekre terjed ki:
Becske, Bercel, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár,
Drégelypalánk, Érsekvadkert, Galgaguta, Herencsény, Hont, Hugyag, Iliny, Ipolyszög,
Ipolyvece, Magyarnándor, Mohora, Nógrádgárdony, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal,
Őrhalom, Patak, Patvarc, Szanda, Szandaváralja, Szécsénke, Szügy, Terény.
2. A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása.
http://www.police.hu/ugyintezes
3. A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.
http://www.police.hu/ugyintezes
4. A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő
útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.
http://www.police.hu/ugyintezes
5. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók
szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.
Balassagyarmati Rendőrkapitányság
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
2660 Balassagyarmat, Pf. 61
balassagyarmatrk@nograd.police.hu
+36-35/300-344
Hétfő: 08.00-16.00, Szerda: 08.00-12.00, Péntek: 08.00-13.00
6. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére
nyitva álló határidő.
http://www.police.hu/ugyintezes
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7. A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.
http://www.police.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
8. A hatósági ügyekben igénybe vehető programok elérése, időpontfoglalás.
http://www.police.hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
9. 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
2. A szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 65. § (1) bekezdésében szereplő adatok
http://www.police.hu/ugyintezes/adatigenyles
VIII. Pályázatok
1. A szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben és a 23/2013.(V.17.) ORFK utasításban foglaltak szerint.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
neve
Név: Balassagyarmati Rendőrkapitányság
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége
Székhely: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
Postacím: 2660 Balassagyarmat, Pf. 61
Telefonszám: +36-35/300-344
Telefaxszám: +36-35/300-344
Elektronikus levélcím: balassagyarmatrk@nograd.police.hu
4. Az adatvédelmi felelős neve:
Danyikné Virág Adrienn r. őrnagy
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5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
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