Okirat száma: A-146/1/2019.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Heves Megyei
Rendőr-főkapitányság alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
1.1.2. rövidített neve: Heves MRFK

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Heves County Police Headquarters
1.2.2. német nyelven: Komitatspolizeipräsidium Heves
1.2.3. francia nyelven: Direction départementale de la police de Heves

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 3300 Eger, Eszterházy tér 2.
1.3.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Egri Rendőrkapitányság

3300 Eger, Klapka György utca 3.

2

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Egri Rendőrkapitányság Bélapátfalva Rendőrőrs

3346 Bélapátfalva, IV. Béla király út 1.
B.

3

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Egri Rendőrkapitányság Pétervásárai Rendőrőrs

3250 Pétervására, Szent Márton út
13/a.

4

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Füzesabonyi Rendőrkapitányság

3390 Füzesabony, Baross Gábor utca
14.

5

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Gyöngyösi Rendőrkapitányság

3200 Gyöngyös, Róbert Károly utca
21/1.

6

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Gyöngyösi Rendőrkapitányság Gyöngyöspata
Rendőrőrs

3035 Gyöngyöspata, Fő út 33.

7

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Hatvani Rendőrkapitányság

3000 Hatvan, Ratkó József utca 14.

8

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Hevesi Rendőrkapitányság

3360 Heves, Erzsébet tér 1.

9

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Hevesi Rendőrkapitányság Kiskörei Rendőrőrs

3384 Kisköre, Kossuth Lajos utca 7.

10

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Hevesi Rendőrkapitányság Tiszanána Rendőrőrs

3385 Tiszanána, Fő út 104.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991. január 1.

2.2.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a Rendőrség szerveiről és a
Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII.13.) Korm. rendelet

2.3.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1. megnevezése: Kormány
2.3.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Belügyminisztérium
3.1.2. székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

3.2.

A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök
esetén
3.2.1. a középirányító szerv megnevezése, székhelye:
Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
3.2.2. átruházott irányítási hatáskörök:
a) jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatot,
b) kinevezés és felmentés kivételével gyakorolja a vezető felett a munkáltatói
jogokat,
c) gyakorolja a gazdasági vezető tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy
megbízás visszavonásának jogkörét,
d) közreműködik a fejezet irányító szervvel a költségvetési szervnek a bevételi és
kiadási előirányzatokkal való gazdálkodásának rendszeres figyelemmel
kísérésében,
e) jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a költségvetési szerv
döntéseinek előzetes egyetértés vagy utólagos jóváhagyás jogkörét,
f) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
g) jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezés,
h) a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből
nyilvános adatok, valamint a b)-g) pont szerinti irányítási hatáskörök
gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése.
3.2.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése:
a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. (a továbbiakban: Rtv.) 6. §-a és a Rendőrség
szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútumrendelet) 6. § (4) bekezdése.
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4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
Az Rtv. I. fejezet „A Rendőrség feladata” alcímében, valamint a Statútumrendelet 11. és 12.
§-aiban foglalt feladatok.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

4.4.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

842420

Rendőrségi tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a) A rendőrség feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a
közrend és az államhatár rendjének védelme a határforgalom ellenőrzése, valamint a
bűncselekményből származó vagyon visszaszerzése.
b) A rendőrség, mint munkáltató valamennyi munkavállalójára kiterjedően foglalkozásegészségügyi alapellátást köteles biztosítani, valamint köteles a munkavállaló
állományba kerülését megelőző illetve időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
elvégzéséről gondoskodni.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

031030

Közterület rendjének fenntartása

2

031042

Határrendészet, határvédelem

3

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

4

031060

Bűnmegelőzés

5

031070

Baleset-megelőzés

6

072111

Háziorvosi alapellátás

7

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

8

072220

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

9

072311

Fogorvosi alapellátás

10

072313

Fogorvosi szakellátás

11

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

12

072450

Fizikoterápiás szolgáltatás

13

074011

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

14

074013

Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Heves megye.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A Heves MRFK rendőrfőkapitányát a belügyminiszter – a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
alapján öt évre – nevezi ki és menti fel. A Heves MRFK rendőrfőkapitánya felett a
munkáltatói jogkört – a kinevezés és felmentés kivételével – az országos rendőrfőkapitány
gyakorolja.
3

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

rendvédelmi szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati
jogviszonya

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény

2

rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszony

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény

3

kormányzati szolgálati
jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

4

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

5

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

4

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
2019. május 02. napján kelt, 2019. február 01. napjától alkalmazandó A-146/1/2019/M okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. május 09.
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