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az 1/2021. (02.16.) sz. szabályzathoz 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V1 

 

amely készült az alábbi helyen: 

…………………….………...……………………………………… 

20…. év…………….. hó …… napján panasz / közérdekű bejelentés megtételekor* 

 

Jelen vannak: 

 

1. Bejelentő(k) 

neve: …………………………………………………………………………………………… 

lakóhelye: ……………………………………………………………………………………… 

elérhetőségei (telefon, email): 

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

Milyen minőségben vett részt a rendezvényen?  

 

résztvevő     látogató/néző    szervező 

 

2. A panaszt, közérdekű bejelentést felvevő neve: 

………………………………………………………………………………………………. 

A panaszt tevő jelen jegyzőkönyv aláírásával tudomásul veszi, hogy a Székesfehérvári 

Közösségi és Kulturális Központ csak a teljes körűen kitöltött jegyzőkönyv alapján kezdi 

                                                           
1 Amennyiben a panaszos vagy a közérdekű bejelentő azt kifejezetten kéri, úgy szó szerint, egyébként tartalma 

szerint kell írásba foglalni a panaszt/közérdekű bejelentést. 



el a vizsgálatot. Amennyiben a jegyzőkönyv nem teljes körű, úgy az Intézmény felszólítja 

a panaszt tevőt a hiánypótlásra. 

 

A panasz melyik rendezvényt érinti? …………………………………………………………... 

Hol történt az esemény, amelyre panaszt kíván tenni: …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

A panasz, közérdekű bejelentés tárgya: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

A panasz, közérdekű bejelentés részletes leírása: 

…………………......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

A bejelentő(k) nyilatkozata arról, hogy hozzájárul(nak) személyes adata(ik) kezeléséhez, 

illetve – az ügy tárgyától függően – személyes adatai(k)nak az eljárás lefolytatására 

hatáskörrel rendelkező szerv részére történő továbbításához: 

 

 

1. A személyes adataim kezeléséhez *  hozzájárulok        nem járulok        hozzá. 

 

 

2. A személyes adataim az ügy kivizsgálásába bevont illetékes hatósághoz történő 

továbbításához *           hozzájárulok                     nem járulok hozzá 

 

_______________________ 



* a megfelelő rész aláhúzandó 

 

Mást előadni nem kívánok, az általam elmondottak helyesen lettek rögzítve, az eljárással 

kapcsolatos tájékoztatást – különösen a személyes adataim kezelésére vonatkozóan - 

megkaptam, a feltett kérdéseimre választ kaptam. 

 

Kmf. 

 

 

 

bejelentő 

 

a panaszt, bejelentést felvevő 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:  

 

1. Név: ........................................................  2. Név: .................................................... 

 

Lakcím: .......................................................  Lakcím: ................................................... 

 

Aláírás: .......................................................  Aláírás: .................................................... 

 

 

Igazgatói rendelkezés/utasítás a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatban: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dátum: …………………………………. 

 

…………………………………… 

Juhász Zsófia 

igazgató 

  



 

 

Az igazgatói utasítással kapcsolatos intézkedések: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

Kelt.: …………………………………. 

…………………………………………. 

aláírás 

 

 

Az intézkedéseket leellenőriztem és elfogadom. 

Kelt.: ………………………………………….. 

………………………………………….. 

Juhász Zsófia 

igazgató 


