DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel.: 06 27 542 800
E-Mail: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

BEJELENTŐ LAP
Illegális hulladáklerakásról

1. Bejelentő adatai:
Név:
Cím:
Telefonszám:
e-mail cím:
2. A bejelentő kéri adatainak zártan történő kezelését (a kívánt rész
aláhúzandó):
IGEN

3. A bejelentés tárgya

4. A panaszolt tevékenység részletes és pontos leírása

5. Az ügyben tanúként meghallgatható személy(ek) adatai:

NEM

Név: Cím:
Név: Cím:
6. A tanú(k) kéri(k) adatai(k) zártan kezelését (megfelelő rész aláhúzandó):
IGEN

NEM

7. Csatolmányok (fényképek, video fájlok, dokumentumok, stb):
Kelt: ……………..20……………………………
……………………………………………
Bejelentő aláírása

TUDNIVALÓK A KITÖLTÉSHEZ
A bejelentőlapot a panaszolt tevékenység helye szerint illetékes jegyző részére kell
elküldeni.
A jegyzőnek kötelessége minden bejelentést kivizsgálni, illegális hulladéklerakással
kapcsolatos bejelentések esetén helyszíni vizsgálatot lefolytatni, minderre 30 nap áll
rendelkezésére.
A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését is: ez azt jelenti, hogy személyes
adatait csak a hivatal látja, azok nem adhatók ki senkinek. A jegyző, ha szükségesnek tartja,
akkor szakemberek segítségét kérheti bizonyos tények megállapítására.
Kitöltési útmutató
Az űrlapot akár kézzel, akár a megfelelő szoftver használatával, számítógéppel (esetleg
írógéppel) ki lehet tölteni.
Az 1.) pontot értelemszerűen kell kitölteni. Név és cím megadása mindenképpen kötelező,
az e-mail cím és/vagy a telefonszám megadása opcionális, de megadásuk gyorsíthatja,
egyszerűsítheti az ügy kivizsgálását.
A 2.) pontban a bejelentő adatainak „zártan kezelése” azt jelenti, hogy az adatokat csak a
kivizsgáló hatóság ismerheti, azt harmadik személynek ki nem adhatja, még annak sem, aki
ellen a vizsgálat indul.
A 3.) pontban meg kell adni a megfelelő, pontos címet. Továbbá, hogy milyen cég vagy
magánszemély végzi a panaszolt tevékenységet. A hatóságok nem tudnak tisztességgel
kivizsgálni egy olyan bejelentést, amelyről a helyszínen nem tudnak információkat,
bizonyítékokat gyűjteni.
A 4.) pontban a részletesen le kell írni, hogy mikor, mit észlel, esetlegesen milyen
időközönként fordul elő a tevékenység.

A 5) pontban érdemes megadni egy-két olyan tanú nevét és címét, aki(k) szintén tudnak az
ügyről, mert megkönnyíti a bizonyítást és meggyorsíthatja az eljárás lefolytatását. Az ő
adataikat –a bejelentőéhez hasonlóan- szintén lehet „zártan kezelve” kérni a 6.) pontban.
A 7.) pontban soroljuk fel a bejelentőlaphoz csatolt bizonyítékokat. A bejelentéshez
mindenképpen legalább néhány fotót vagy videofelvételt készítsünk, amik egyértelműen
láthatóvá, bizonyíthatóvá teszik a cselekményt még akkor is, ha pár nap, vagy egy hét múlva
esetleg már minden nyomát eltüntették!

Adatvédelmi nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen közölt adatok valósak.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy e kérelemben megadott telefonszámom és email
címem Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal az
adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza (részemre telefonon, emailen és/vagy postai úton közvetlenül a város sport, társadalmi, közéleti eseményeiről,
rendkívüli eseményekről, rendezvényekről, városi hírekről információt juttasson el). Az
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi tájékoztató
rendelkezéseit elfogadom.1
igen

nem

Dunakeszi, 20

év

hónap

nap

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

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

kérelmező aláírása

ügyintéző aláírása

Az adatkezelés határozatlan ideig terjed. A megadott személyes adatok nem kerültnek
nyilvánosságra hozatalra. A fenti hozzájárulásom bármikor visszavonható, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban
Info.
tv.)
14.§
c)
pontja
alapján,
az
adatkezelőtől
az
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címre elküldött levélben lehet kérni a személyes
adatok - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Kötelező
adatkezelésnek minősül amennyiben az adatok további kezelését vagy megőrzését
jogszabály írja elő. Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info.
tv.16.§) köteles eleget tenni.
1

