ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Területi szerv
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c.
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121.
Telefonszám: +36-82/502-700
Faxszám:+36-82/502-700/27-84
Központi elektronikus levélcím: somogytitk@somogy.police.hu
A honlap URL-je: www.police.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: Somogy Megyei rendőrfőkapitányság
telefonszám: +36/82/502-700/27-14
telefaxszám: +36-82/502-700/27-84
ügyfélfogadás helye: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c
postacíme: 7401 Kaposvár, Pf.: 121.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Molnár Gábor r. ezredes megyei
rendőrfőkapitány
10. Az ügyfélfogadás rendje: minden hónap első hétfője 13.00-15.30-ig
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: Molnár Gábor r. ezredes
Telefonszám: +36-82/502-700/27-14
Telefaxszám: +36-82/502-700/27-84
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121.
Elektronikus levélcím: somogytitk@somogy.police.hu
Helyettes neve: Pungor János r. ezredes
Telefonszám: +36-82/502-700/27-17
Telefaxszám: +36-82/502/700/27-85
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121.
Elektronikus levélcím: PungorJ@somogy.police.hu
Helyettes neve: Dr. Szijártó István r. ezredes
Telefonszám: +36-82/502-700/27-97
Telefaxszám: +36-82/502/700/27-91
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121.
Elektronikus levélcím: SzijartoIs@somogy.police.hu
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Helyettes neve: Sóki Endréné ka.
Telefonszám: +36-82/502-700/24-14
Telefaxszám: +36-82/502/700/24-05
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121.
Elektronikus levélcím: SokiE@somogy.police.hu

2.

A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetői
Név: Hivatal
Vezető neve: Répásiné Dr. Kovács Zsuzsanna r. alezredes
Telefonszám: +36-82/502-700/27-34
Telefaxszám: +36-82/502-700/24-91
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121
Elektronikus levélcím: Repasinek@somogy.police.hu
Név: Ellenőrzési Szolgálat
Vezető neve: Kiss Ferenc r. alezredes
Telefonszám: +36-82/502-700/27-66
Telefaxszám:+36-82/502-700/27-84
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121
Elektronikus levélcím: KissFer@somogy.police.hu
Név: Humánigazgatási Szolgálat
Vezető neve: Balaskó Anikó r. alezredes
Telefonszám: +36-82/502-700/27-31
Telefaxszám: +36-82/502-700/27-73
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121
Elektronikus levélcím: BalaskoA@somogy.police.hu
Név: Határrendészeti Szolgálat
Vezető neve: Pálfi József r. ezredes
Telefonszám: +36-82/502-700/26-71
Telefaxszám: +36-82/502-700/26-77
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121
Elektronikus levélcím: PalfiJ@somogy.police.hu
Név: Ügyeleti Szolgálat (TIK)
Vezető neve: Nyúl Péter r. alezredes
Telefonszám: +36-82/502-700/23-55
Telefaxszám: +36-82/502-700/27-74
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121
Elektronikus levélcím: NyulP@somogy.police.hu
Név: Közlekedésrendészeti Osztály
Vezető neve: Benke Ottó r. alezredes
Telefonszám: +36-82/502-700/27-40
Telefaxszám: +36-82/502-700/27-16
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121
Elektronikus levélcím: BenkeO@somogy.police.hu
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Név: Közrendvédelmi Osztály
Vezető neve: Molnár Zoltán r. alezredes
Telefonszám: +36-82/502-700/22-30
Telefaxszám: +36-82/502-700/27-74
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121
Elektronikus levélcím: Molnarzoltan@somogy.police.hu
Név: Igazgatásrendészeti Osztály
Vezető neve: Leposa Péter r. alezredes
Telefonszám: +36-82/502-700/27-70
Telefaxszám: +36-82/502-700/27-64
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121
Elektronikus levélcím: LeposaP@somogy.police.hu
Név: Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság
Vezető neve: Horváth László r. ezredes
Telefonszám: +36-84/310-712
Telefaxszám: +36-84/310-712
Postacím: 8601 Siófok Pf.:190.
Elektronikus levélcím: Horvathla@somogy.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: Országos Rendőr-főkapitányság
Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Telefonszám: +36-1/443-5500
Telefaxszám:+36-1/443-5733
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Elektronikus levélcím: orfktitkarsag@orfk.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: +36-1/443-5500
Telefaxszám: :+36-1/443-5733
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Ügyfélfogadás helye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Ügyfélfogadás rendje:
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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
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.
a) Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti
Osztály
Ügyfajták, eljárástípusok:
- Fegyver-engedélyügy
- Pirotechnika
- Rendészeti feladatokat ellátó személyekkel kapcsolatos ügyintézés
- Robbantással kapcsolatos ügyintézések
- Atomenergia
- Megkülönböztető jelzés
b) Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Határrendészeti
Szolgálat
Ügyfajták, eljárástípusok:
- Idegenrendészeti előállítás (előállítás meghosszabbítás, visszatartás elrendelése)
- Idegenrendészeti őrizet, idegenrendészeti őrizet meghosszabbítása
- Kiutasítást előkészítő őrizet, kiutasítást előkészítő őrizet meghosszabbítása
- Tolonc
- Dublin II. eljárás
- BTT elrendelés, elrendelésre, törlésre javaslat
c) Szakhatósági eljárás keretében: Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti
Igazgatóság Határrendészeti Szolgálat
Ügyfajták, eljárástípusok:
- Határvízi közlekedési engedélyek kiadása
- Ideiglenes határátkelőhely nyitás
- Határmenti munkavégzés
- Határátkelőhelyre nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás
- Határátlépési igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés
d) Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti
Osztály
Ügyfajták, eljárástípusok:
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Közigazgatási hatósági eljárás keretében:
 közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás első- és másodfokon
 vízirendezvények engedélyezési áljárásában másodfokon
 szakhatóságként elsőfokon: közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a
kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek
műtárgyai és tartozékai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és
megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba
helyezésének ideiglenes engedélyezésére irányuló
 polgári
repülőtér
elvi
létesítésének
engedélyezésére,
létesítésének
engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének,
fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és
megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó
általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére,
fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló,
 vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásokban
Büntetőeljárásban:

közlekedés körébe tartozó bűncselekmények nyomozása
Szabálysértési eljárásban:

közlekedési baleset helyszínén végrehajtandó rendőri feladatok,

helyszíni bírság kiszabására irányuló eljárás

2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.
a) Az igazgatásrendészeti szakterület tekintetében:
- Fegyver-engedélyügy
- Pirotechnika
- Rendészeti feladatokat ellátó személyekkel kapcsolatos ügyintézés
- Robbantással kapcsolatos ügyintézések
- Atomenergia
- Megkülönböztető jelzés
Somogy megye közigazgatási területén:
a. Ahol az ügyfél lakóhelye, székhelye van,
b. Ahol az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják
b) A határrendészeti szakterület vonatkozásban:
- Határvízi közlekedési engedélyek kiadása – Alapvetően a megye területén,
keretengedély
tekintetében a magyar-horvát külső határszakaszos rendőrfőkapitányságok illetékességi
területén
- Ideiglenes határátkelőhely nyitás - Somogy megye közigazgatási területén
- Határmenti munkavégzés - Somogy megye közigazgatási területén
- Határátkelőhelyre nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás Alapvetően Somogy megye területén, több megyét érintően, amennyiben Somogy
megyébe nyújtják be a kérelmet, a kérelemben szereplő más megyék illetékességi
területén
- Határátlépési igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés - megye egész területén.
A közlekedésrendészeti szakterület vonatkozásában:
Ügyfajták, eljárástípusok:
- Közigazgatási hatósági eljárás keretében:
 közlekedés körében bekövetkezett rendkívüli haláleset kivizsgálása
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közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás első- és másodfokon
vízirendezvények engedélyezési áljárásában másodfokon
szakhatóságként elsőfokon: közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a
kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalog- és kerékpárutak, a járdák, valamint ezek
műtárgyai és tartozékai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és
megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi engedélyezésére, forgalomba
helyezésének ideiglenes engedélyezésére irányuló
 polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére,
használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és
megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének
szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési
engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére
és bontására irányuló,
 vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásokban
- Büntetőeljárásban:
 közúti közlekedés körébe tartozó bűncselekmények nyomozása
- Szabálysértési eljárásban:
 közúti közlekedési baleset helyszínén végrehajtandó rendőri feladatok,
 helyszíni bírság kiszabására irányuló eljárás
Somogy megye közigazgatási területén,
Balatonfőkajár közigazgatási területén M7 autópálya 86+040–90+300 km szelvények
között,
Balaton vízterületen a siófoki Sió zsilipig
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.
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti
Osztály
 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/C
 7401 Kaposvár, Pf. 121.
 Ügyfélfogadási idő:
Kedd, csütörtök: 08.00 – 12.00
Szerda: 12.30 – 15.45
más időpontban telefonon történő egyeztetés alapján
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Határrendészeti
Szolgálat
 7400 Kaposvár, Szent Imre 14/c.
 7400 Kaposvár Kossuth L. u. 45. (Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság,
Rendészeti Igazgatóság, Határrendészeti Szolgálat székhelye)
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7401 Kaposvár, Pf. 121.
Ügyfélfogadási, nyilvántartási idő:
Hétfőtől-péntekig: 07:30 – 16:00 óra
Pénteken: 07:30 – 13:30 óra
Közönségkapcsolati cím: hatidrendo.somogymrfk@somogy.police.hu

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti
Osztály
 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/C
 7401 Kaposvár, Pf. 121.
 Ügyfélfogadási idő:
Kedd, csütörtök: 08.00 – 12.00
Szerda: 12.30 – 15.45
más időpontban telefonon történő egyeztetés alapján
6. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére
nyitva álló határidő.
http://www.police.hu/ugyintezes
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
VIII. Pályázatok
1. A szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
"Középfokú köznevelési intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma
származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya
választásának ösztönzésére.”
Pályázat jelentkezési határideje: 2018.06.30., elbírálás: 2018.08.31.
A pályázatra nem volt jelentkező.
X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
15/2018. (V. 25.) ORFK utasítás alapján az ideiglenes adatvédelmi szabályzatáról
108. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok (a továbbiakban együtt: nyilvános adat)
megismerésére irányuló igényt soron kívül be kell mutatni a rendőrségi adatkezelő szerv
vezetőjének, aki köteles gondoskodni a megkeresés határidőben történő megválaszolásáról.
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109. Amennyiben az igényelt adat kezelője nem a megkeresett rendőrségi adatkezelő szerv, és az
adatot ténylegesen kezelő szerv megállapítható, úgy az adatigénylést haladéktalanul
továbbítani kell a nyilvános adatot kezelő szervnek, és az áttételről egyidejűleg tájékoztatni
kell az igénylőt. Amennyiben a megkeresett szerv az adatkezelő szerv ismeretének hiányában
vagy az adatigénylés pontatlan, hiányos megfogalmazása miatt a megkeresés áttételére nem
tud intézkedni, úgy az adatigénylőt erről kell tájékoztatni.
110. Amennyiben az adat keletkeztetőjének megítélése szerint az adat a szerv döntés-előkészítő
tevékenységével függ össze és az Infotv. hatálya alá tartozik, annak adathordozóján –
fedőlapján vagy az első oldalának jobb felső sarkán – fel kell tüntetni a „Nem nyilvános!”
jelölést és a nyilvánosság korlátozásának időtartamát. A „Nem nyilvános!” jelölés
alkalmazását a kiadmányozási jogkör gyakorlója a kiadmányozással hagyja jóvá.
111. Amennyiben a nyilvános adat megismerésére irányuló igény olyan statisztikai adatra
vonatkozik, mely valamely honlapon, különösen a Központi Statisztikai Hivatal oldalán
közzétételre került vagy onnan elérhető, az igényt a honlap elérhetőségére történő
hivatkozással kell teljesíteni.
112. A nyilvános adat megismerésére irányuló igény elutasítását a rendőrségi adatkezelő szerv
vezetője minden esetben olyan módon köteles írásban indokolni, hogy az az igénylő által
esetlegesen indított perben alkalmas legyen a megtagadás jogszerűségének és
megalapozottságának igazolására.
113. Az adatigénylés teljesítése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a nyilvános adat
közlése ne járjon mások jogainak sérelmével. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az
adatszolgáltatással ne kerüljenek nyilvánosságra személyes és különleges adatok, minősített
adatok, törvény által nyilvánosságában korlátozott vagy – ha a rendőrségi adatkezelő szerv
vezetője másként nem döntött – a „Nem nyilvános!” jelöléssel ellátott adatok.
114. A rendőrségi adatkezelő szerv köteles gondoskodni arról, hogy a részben vagy egészben
megtagadott nyilvános adatigénylésekről, valamint azok megtagadásának okáról vezetett
nyilvántartásban az adatigénylő személyes adatai ne kerüljenek rögzítésre.
A Somogy Megyei rendőr-főkapitányság belső adatvédelmi és adatbiztonsági
Szabályzatáról szóló 12/2013. (VII. 11.) SMRFK intézkedés
VIII. közérdekűadatok megismerésével összefüggő szabályok
43. Az ORFK Utasításban meghatározottakon túl bármely szervhez, vagy szervezeti egységhez
érkező közérdekű adatkérés estén, ha felmerül, hogy az adatkérés több rendőri szervhez is
megküldésre került, és annak megválaszolása a Rendőrség egészét is érinti, úgy az
adatkérést 2 munkanapon belül fel kell terjeszteni az SMRFK belső adatvédelmi felelőse
részére.
44. Az SMRFK belső adatvédelmi felelőse – figyelemmel az Infotv.-ben meghatározott
határidőkre is - állást foglal az igény teljesíthetőségéről, vagy az igény teljesítésének
megtagadásáról.
45. Az adatkezelő szerv belső adatvédelmi felelőse az állásfoglalásban meghatározottak szerint
intézkedik az Infotv.-ben meghatározott határidőn belüli teljesítéséről, vagy elutasításáról.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
neve
Név: Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala
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3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége
Székhely: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c.
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121.
Telefonszám: +36-82/502-700/27-34
Telefaxszám: +36-82/502-700/24-91
Elektronikus levélcím: Repasinek@somogy.police.hu
4. Az adatvédelmi tisztviselő: Horváthné Urbán Mónika r. őrnagy
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
2018. évben a Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysághoz és helyi szerveihez közérdekű,
közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt 17 db kérelem érkezett, melyekből mind a 17
teljesítésre került.
2018. évben személyes adatok kezelésével kapcsolatos megkeresés az SMRFK-hoz és helyi
szerveihez 37 db érkezett, melyek közül 33db kérelem került teljesítésre, 4 db kérelme pedig a
elutasításra került a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 91/B. § alapján.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek
Nincs ilyen szerződésünk
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Nincs ilyen szerződésünk
1. Gazdálkodási adatok
1.1. Működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1.

Az alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok,
ellenőrzések felsorolása, azok megállapításai.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

II. Állami Számvevőszék ellenőrzései
1.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
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III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
1.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések
1.

A szerv éves (elemi) költségvetései.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/elemi-koltsegvetes

II. Számviteli beszámolók
1. A szerv számviteli törvény szerinti beszámolói.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/beszamolok
III. A költségvetés végrehajtása
1. A szervnek a költségvetése végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és
gyakorisággal – készített beszámolói.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/beszamolok
1.3. Költségvetések, beszámolók
I. A foglalkoztatottak
1. A szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített
adatok.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/szemelyi-juttatasok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai,
valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke összesítve.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/szemelyi-juttatasok
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/szemelyi-juttatasok
II. Támogatások
1. A szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások
kedvezményezettjeinek neve.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
2.

A szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
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3.

A szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások
összege.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

4.

A szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program
megvalósítási helye.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

III. Szerződések
1.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal
történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a
szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az
említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül
összefüggő beszerzések adatai és minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a
szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást
kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a
magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél
hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás
egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon
szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

IV. Koncessziók
1.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások,
pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

V. Nem alapfeladat ellátására fordított, 5 millió forint feletti kifizetések
1.

A nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai
szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai
oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot
meghaladó kifizetések.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
1.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerződések.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/eu-s-fejlesztesek

11

VII. Közbeszerzés
1.

A közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött
szerződésekről.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/beszerzesek
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