ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Helyi szerv
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Kötegyán Határrendészeti Kirendeltség
Székhely:
5725 Kötegyán Határőr telep 10.
Postacím:
5725 Kötegyán Határőr telep 10.
Telefonszám: +36-66/572-810
Faxszám:
+36-66/572-810
Központi elektronikus levélcím: kotegyanhrk@bekes.police.hu
A honlap URL-je: www.police.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
telefonszám: +36-66/572-810
telefaxszám: +36-66/572-810
ügyfélfogadás helye: 5725 Kötegyán Határőr telep 10.
postacíme: 5725 Kötegyán Határőr telep 10.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Stir Mihály r. őrnagy
10. Az ügyfélfogadás rendje: előzetes egyeztetés alapján
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II. A szervezeti struktúra
A szervezeti struktúra ábrája
III. A szerv vezetői
1.

A szerv vezetője és helyettesei:
Vezető neve: Stir Mihály r. őrnagy
Telefonszám: +36-66/572-620
Telefaxszám: +36-66/572-620
Postacím: 5725 Kötegyán Határőr telep 10.
Elektronikus levélcím: kotegyanhrk@bekes.police.hu
Helyettes neve: Boda Géza r. százados
Telefonszám: +36-66/572-620
Telefaxszám: +36-66/572-620
Postacím: 5725 Kötegyán Határőr telep 10.
Elektronikus levélcím: kotegyanhrk@bekes.police.hu

2.

A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetői
Név: Kötegyán Határrendészeti Kirendeltség Határrendészeti Osztály
Vezető neve: Boda Géza r. százados
Telefonszám: +36-66/572-620
Telefaxszám: +36-66/572-620
Postacím: 5725 Kötegyán Határőr telep 10.
Elektronikus levélcím: kotegyanhrk@bekes.police.hu
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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: Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely: 5600 Békéscsaba Bartók Béla út 1-3.
Telefonszám: +36-66/523-700
Telefaxszám: +36-66/523-701
Postacím: 5601 Békéscsaba Postafiók 124.
Elektronikus levélcím: bekesmrfk@bekes.police.hu
Honlap: nem áll rendelkezésre adat
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: +36-66/523-700
Telefaxszám: +36-66/523-701
Postacím: 5601 Békéscsaba Postafiók 124.
Ügyfélfogadás helye: 5600 Békéscsaba Bartók Béla út 1-3.
Ügyfélfogadás rendje: előzetes egyeztetés alapján
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.
Határátkelőhelyre nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás engedélyezése
esetén Kötegyán Határrendészeti Kirendeltség Határrendészeti Osztálya az eljáró szerv.
2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.
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Kötegyán, Méhkerék, Újszalonta, Sarkad, Sarkadkeresztúr
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.
5725 Kötegyán Határőr telep 10.
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
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
Nem áll rendelkezésre adat.
X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
A 23/2013. ORFK Utasítás 104-112. pontja alapján történik.
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2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
neve
Név: Kötegyán Határrendészeti Kirendeltség Határrendészeti Osztály
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége
Székhely: 5725 Kötegyán Határőr telep 10.
Postacím: 5725 Kötegyán Határőr telep 10.
Telefonszám: +36-66/572-810
Telefaxszám: +36-66/572-810
Elektronikus levélcím: kotegyanhrk@bekes.police.hu
4. Az adatvédelmi felelős neve: Boda Géza r. százados
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
Nem áll rendelkezésre adat.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek
Nem áll rendelkezésre adat.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Nem áll rendelkezésre 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
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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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