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A DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

SZABÁLYZATA 

 

A PANASZOK ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ELJÁRÁSRENDJÉRŐL 

 

 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) a 

panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a 

továbbiakban: Panasztv.) alkalmazása során az alábbiak szerint kell eljárni: 

 

I. 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A Szabályzat célja:  

 

A Szabályzat célja Dombóvár Város Önkormányzata, Szakcs Község 

Önkormányzata, Lápafő Község Önkormányzata, Várong Község 

Önkormányzata, Attala Község Önkormányzat, Csikóstőttős Község 

Önkormányzata (a továbbiakban együtt: önkormányzatok), valamint a Hivatal 

tekintetében a Panasztv. alkalmazásával összefüggő eljárási rend 

meghatározása, az egységes ügymenet és a felelősségi rend kialakítása, illetve 

az információ-áramlás naprakészségének biztosítása.  

 

2. A Szabályzat hatálya: 

 

2.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzatok tisztségviselőire, 

valamint a Hivatal valamennyi köztisztviselőjére, munkavállalójára, illetve a 

hivatali eljárásban résztvevő egyéb közreműködőkre (szerződéses 

jogviszonyban állókra) egyaránt.  

2.2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzatok és a Hivatal 

tevékenységével kapcsolatos panaszok és közérdekű bejelentések kezelésére. 

 

II.  

A szabályzatban alkalmazott egyes rövidítések és fogalmak 

 

3.  

3.1. Panasz: A Panasztv. 1. § (2) bekezdése szerinti kérelem. Nem tekintendő 

panasznak az a bejelentés, amely az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint – hatósági eljárás 

megindítására vagy hatósági döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó – 

kérelemnek minősül. 

 

3.2. Közérdekű bejelentés: A Panasztv. 1. § (3) bekezdése szerinti 

figyelemfelhívás 
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II.  

A bejelentések fogadásával kapcsolatos rendelkezések 

 

4. Az Önkormányzatokhoz és a Hivatalhoz panasszal, illetve közérdekű bejelentéssel 

(a továbbiakban: együtt) bárki fordulhat. A panaszt és a közérdekű bejelentést 

szóban (személyesen és telefonon), továbbá írásban, illetve elektronikus úton vagy 

elektronikus levélben lehet megtenni a bejelentő választása szerint. Az 

ügyintézésnek nincs illetéke, illetve szolgáltatási díja. 

 

5. A bejelentések fogadására elsődlegesen az alábbi hivatali elérhetőségek szolgálnak: 

a) cím: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. 

b) telefonszám: 74/564-564 

c) fax: 74/564-501 

d) e-mail: onkormanyzat@dombovar.hu 

e) hivatali kapu: DVARONK 

 

6. Az írásbeli bejelentésre elsődlegesen az e célra rendszeresített nyomtatvány, 

bejelentő lap szolgál. A bejelentő lap használata nem kötelező, a bejelentés más 

formában is megtehető, elektronikus úton az E-PAPÍR szolgáltatás segítségével. A 

bejelentő lap letölthető Dombóvár Város Önkormányzata honlapjáról. A 

személyesen előterjesztett bejelentésről a Szabályzat 1. melléklete szerinti 

jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a bejelentővel alá kell íratni, és ahhoz 

másolatban csatolni kell a bejelentő által bemutatott dokumentumokat. A telefonon 

tett bejelentésről feljegyzést kell készíteni a jegyzőkönyv szerinti adattartalommal. 

A bejelentést az erre szolgáló felületen Dombóvár Város Önkormányzata 

honlapján is meg lehet tenni, amely az onkormanyzat@dombovar.hu email címre 

kerül továbbításra. 

 

7. A Panasztv. 4. §-a alapján a közérdekű bejelentést az alapvető jogok biztosa által 

üzemeltetett védett elektronikus rendszerben is meg lehet tenni. 

 

II.  

A bejelentések intézésével kapcsolatos rendelkezések 

 

8. A bejelentést, az arról készített jegyzőkönyvet, illetve feljegyzést, valamint a 

kinyomtatott elektronikus levelet önkormányzat esetén a jegyzőhöz és az érintett 

polgármesterhez, a Hivatalt érintően pedig a jegyzőhöz kell továbbítani, aki kijelöli 

a bejelentés intézésére kötelezett szervezeti egységet, vagy maga intézkedik a 

vizsgálat iránt, illetve a Panasztv.-ben foglalt feltétel fennállása esetén dönt a 

vizsgálat mellőzéséről. A polgármester az ezzel kapcsolatos döntéséről a jegyzőt 

tájékoztatja. 

 

9. A névtelen bejelentés – súlyos jog- vagy érdeksérelem kivételével – nem 

vizsgálható. 

 

mailto:onkormanyzat@dombovar.hu
mailto:onkormanyzat@dombovar.hu
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10. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl 

előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 

 

11. A bejelentő jogai: 

 

− A bejelentőt – a Panasztv.-ben foglalt esetek kivételével – nem érheti hátrány a 

bejelentés megtétele miatt. 

 

− Személyesen tett bejelentés esetén a bejelentőt nyilatkozatni kell, hogy kéri-e 

személyes adatainak zártan történő kezelését (a továbbiakban: zárt adatkezelés). 

 

− Írásban tett bejelentés esetén a bejelentő zárt adatkezelési igényét vélelmezni 

kell. 

 

− Zárt adatkezelés esetén, iratbetekintési jog a bejelentő személyes adatainak 

felismerhetetlenné tétele mellett engedélyezhető. 

 

− A bejelentő a bejelentésébe és a részére küldött tájékoztatásokba tekinthet be. 

 

12. A bejelentő és a bejelentett adatainak kezelése: 

A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás 

lefolytatása során, annak érdekében, legfeljebb a mindenkor hatályos iratkezelési 

szabályzat szerinti iratőrzési határidő végéig kezelhetőek az ügyiratban. A bejelentő 

személyes adatai eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak 

át, amennyiben a szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai 

továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai – egyértelmű 

hozzájárulása nélkül – nem hozhatók nyilvánosságra. A bejelentett adatai nem 

hozhatók nyilvánosságra. 

13. A bejelentések nyilvántartása: 

A Dombóvár Város Önkormányzatát és a Hivatalt érintő bejelentésekről a jegyzői 

titkárság, Szakcs, Lápafő, Várong községek önkormányzatát érintő bejelentésekről a 

Szakcsi Kirendeltség kirendeltség-vezetője, az Attala Község Önkormányzatát érintő 

bejelentésekről az Attalai Kirendeltség felügyeletével megbízott köztisztviselő, a 

Csikóstőttős Község Önkormányzatát érintő bejelentésekről a Csikóstőttősi 

Kirendeltség felügyeletével megbízott köztisztviselő nyilvántartást vezet (a 

továbbiakban: bejelentés-nyilvántartás). A bejelentés-nyilvántartás az alábbi adatokat 

tartalmazza: 

a. Dátum 

b. Bejelentést vizsgáló szervezeti egység 

c. Bejelentés fajtája 

d. Bejelentés tárgyköre 
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e. Bejelentés közlésének módja 

f. Bejelentés témája röviden 

g. Bejelentést vizsgáló ügyintéző neve 

h. Bejelentés beérkezésének napja 

i. Eljárási határidő meghosszabbítása 

j. Módosított eljárási határidő napja 

k. Bejelentés vizsgálhatósága 

l. Bejelentés áttétele 

m. Külső áttétel címzettje 

n. Bejelentés megalapozottsága 

o. Megállapítás/Intézkedés/Vizsgálat eredménye 

p. Bejelentő tájékoztatása 

q. Bejelentő tájékoztatásának ideje 

r. Bejelentés iktatószáma 

s. Megjegyzés 

 

Dombóvár Város Önkormányzata és Hivatal esetén a bejelentés-nyilvántartó lapot 

a panaszt, közérdekű bejelentést intéző ügyintéző köteles kitölteni, és azt köteles 

átadni a nyilvántartást vezető köztisztviselőnek. A városüzemeltetéssel kapcsolatos 

bejelentés-nyilvántartó lapok összegyűjtésénél a Városüzemeltetési Iroda titkársági 

ügyintézője közreműködik.1 

 

14. A bejelentőt elsődlegesen írásban kell értesíteni a bejelentés alapján megtett 

intézkedésről vagy annak mellőzésről, elektronikus levélben tett bejelentés esetén 

az értesítés megküldése is történhet a bejelentő elektronikus levélcímére. 

 

15. A bejelentés vizsgálata nem mellőzhető azért, nem tagadható meg azért, mert a 

nem magyar anyanyelvű bejelentő a bejelentését az anyanyelvén vagy az általa 

értett más nyelven fogalmazza meg. 

 

16.  A bejelentőt erre irányuló igénye esetén tájékoztatni kell az alapvető jogok biztosa 

által üzemeltetett védett elektronikus rendszer működéséről és elérhetőségéről. Az 

elektronikus rendszerhez hozzáférésre elsődlegesen a jegyző, az aljegyző és az 

Önkormányzati Iroda vezetője jogosult. 

 

 

 

 
1 Beiktatta a szabályzat 1. számú módosítása 2021. november 1-jétől. 
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17. 2 
17.1. A panaszt és a közérdekű bejelentést - ha törvény eltérően nem 

rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől 

számított harminc napon belül kell elbírálni. 

17.2. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál 

hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - az 

elintézés várható időpontjának és a vizsgálat meghosszabbodása 

indokainak egyidejű közlésével - tájékoztatni kell. 

 

V. Vegyes és záró rendelkezések 

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Általános rendelkezésekben 

meghatározott jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen szabályzat 2021. március 1-jén lépett hatályba, módosításra az alábbiak szerint 

került sor: 

 

1. számú módosítás: 2021. november 1. 

 

 

 

A jelen szabályzat egységes szerkezetben tartalmazza a 2021. november 1-jén hatályba 

lépő módosítással beiktatott rendelkezéseket. 

 

 

Dombóvár, 2021. október 29. 

 

 Dr. Szabó Péter 

                 jegyző

 
2 Beiktatta a szabályzat 1. számú módosítása 2021. november 1-jétől. 
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1. melléklet: Jegyzőkönyv 

 
 

DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

 

 

JEGYZŐKÖNYV PANASZ/KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSRŐL 

 

A bejelentés típusa:  panasz közérdekű bejelentés 

 

Bejelentés időpontja: ……..év…..hónap…..nap 

A bejelentés módja: ……………………………………………… 

Helyszín: ………………………………………………………….. 

Bejelentést rögzítette: ……………………………………………. 

     (ügyintéző neve/szervezeti egysége) 

 

Jelen vannak:  

 

A bejelentő adatai: 

A bejelentő neve: ………………………………………………….. 

Lakcíme:……………………………………………………………. 

Telefonszáma: ……………………………………………………... 

E-mail: ……………………………………………………………… 

 

Zárt adatkezelést kér-e?   Igen    Nem 

 

…………………… 

aláírás 

 

A panasz vagy közérdekű bejelentés rövid leírása: (folytatás a lap hátoldalán) 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

  

kmf 

  

      bejelentő aláírása  bejelentést felvevő aláírása 
 

7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. Telefon: (06-74) 564-510 Fax: (06-74) 564-501 E-mail: onkormanyzat@dombovar.hu  
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2. melléklet: Nyilatkozat 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott, ……………………… (lakcím:…………………………………………..) ezen 

nyilatkozat aláírásával és visszaküldésével nyilatkozom, hogy ………………………… ellen 

……… napján benyújtott, ……………………………………………………………. 

kapcsolatos panaszügyem/közérdekű bejelentésem kivizsgálása érdekében: 

 

1.)  hozzájárulok, hogy a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 

Hivatal) a személyes adataimat – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján 

– kezelje3; 

 

2.)  hozzájárulok, hogy ………………………………………………………-t a 

Hivatal tájékoztatás kérés céljából, a tényállás teljes körű tisztázása érdekében – 

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a 

továbbiakban: Panasztv.) 1-3. §-aiban foglaltak alapján – a panaszügyem 

beazonosíthatóságához szükséges mértékű személyes adataim és a 

panaszom/közérdekű bejelentésem megküldésével megkeresse; 

 

3.)  amennyiben a bejelentés kivizsgálása alapján felmerül más hatáskörrel rendelkező 

szerv előtti eljárás lefolytatásának lehetősége, a Panasztv. 3. § (3) bekezdése alapján 

hozzájárulok, hogy személyes adataim és a beadványom az eljárásra jogosult 

szervhez továbbításra kerüljön. 

 

Jelen nyilatkozat hiányában a Hivatal csak általános jogszabályi tájékoztatást tud 

nyújtani az Ön részére. 

 

 

 

Kelt.:…………………………. 

 

....................................... 

aláírás 

 

 

 

 

 
3 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
3. § 10. pontja szerint: 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának 
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 


