
1.sz. melléklet

Rozsnyó Város ,   Šafárikova 29,   048 01 Ro  žňava  

Panasztétel

1. A panasz a Tt. 9/2010 sz. panasztételről szóló törvénye 3.§, 1. bek. szerint a  természetes vagy 
jogi személy   olyan beadványa, amellyel

a) saját jogainak vagy törvénnyel védet érdekeinek védelmére törekszik, melyeket saját megítélése 
szerint a közigazgatási szervek tevékenysége vagy tétlensége  megsértet,

b) konkrét hiányosságokra mutat rá, főleg a jogszabályok megsértésére, melyek kiküszöbölése a 
közigazgatási szervek hatáskörébe tartozik.

Panaszos:

Természetes személy ( utónév, családi név, lakóhelye)

Jogi személy ( elnevezés, székhely, vezető tsztségviselő családi és utóneve)

A panasz tárgya:

A panaszos állításait a következőkkel támasztja alá: (az anyag neve, oldalszám)

A panaszos  kéri /nem kéri kilétének ttokban tartását.

a panaszos aláírása



2. sz. melléklet 

Rozsnyó Város ,   Šafárikova 29,   048 01 Ro  žňava  

Jegyzőkönyv a panasz kivizsgálásáról

A panasz tárgya:

A panaszt kivizsgáló közigazgatási szerv neve:

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

A panaszt kivizsgáló közigazgatási szerv vezetője vagy meghatalmazotja neve:

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

A panasz  kivizsgálásának  időszaka:

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

A panasz kivizsgálásában résztvevő alkalmazotak  saládi és utóneve:

A jegyzőköny elkészítésének  dátuma:

Alátámasztot megállapítások:



A panasz kivizsgálásának eredménye:

A/ A panasz megalapozot

A panaszt  kivizsgáló közigazgatási  szerv vezetője vagy meghatalmazotja  kötelessége a 
panaszt kivizsgáló közigazgatási szerv által a megállapítot hiányosságok kiküszöbölésére  
kijelölt határidőben: 

1.   a megállapítot hiányosságokért felelős személy megjelölésének határideje:

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

2. a megállapítot hiányosságok  és  azok  okai   kiküszöbölésére  irányuló  intézkedések  
meghozatalának határideje:

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

3. az elfogadot intézkedések panaszt kivizsgáló szervnek történő benyújtása határideje:   

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

4. az intézkedések teljesítéséről és a jogi felelősség érvényesítéséről szóló jelentés  panaszt  
kivizsgáló szervnek történő benyújtására megszabot határidő:

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

B/ A panasz megalapozatlan

A panasz kivizsgálásáról szóló jegyzőkönyv megtárgyalásának napja: …………………………………….

A közigazgatási szerv vezetőjének vagy meghatalmazotja 

A panaszt kivizsgáló alkalmazotak aláírása:

Jelenlevők aláírása:

A panaszos tájékoztatása az intézkedésekről:



Mellékletek:

3. sz. melléklet

Rozsnyó Város ,   Šafárikova 29,   048 01 Ro  žňava  

Jegyzőkönyv Rozsnyó Város alkalmazot etkai kódexe megsértése miat történt 
panasztételről 

A panasz tágya:

A panasz kivizsgálásának időszaka:

A panasz kivizsgálásában résztvevő alkalmazotak  saládi és utóneve, valamint aláírása:

A jegyzőkönyv elkészítésének dátuma:

Alátámasztot megállapítások:



A panasz kivizsgálásának eredménye:

A/  A panasz megalapozot

További eljárás az érintet alkalmazotal szemben:

B/ A panasz megalapozatlan

A panaszos tájékoztatása a panasz kivizsgálásának eredményéről:  …………………….. napján.

A panasz kivizsgálásáról szóló jegyzőkönyv megtárgyalva:   …………………………………..napján.       


