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A döntéshez  egyszerű X  
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Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

 

 

 



 
 

Tisztelt Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság! 

Indítványozom, hogy a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a 137/2022. számú, Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának 

átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendeletének módosítása tárgyú 

előterjesztéshez - melyet a Képviselő-testület a 2022. június 22-i ülésén fog megtárgyalni - az 

alábbi módosító indítványt tegye: 

A 137/2022. számú előterjesztés rendelet-tervezetének 1. §-a az alábbiak szerint módosuljon 

(aláhúzva a kiegészítésként javasolt szövegrészek, félkövér formázással és szögletes zárójelek 

között az elhagyni javasolt szövegrészek): 

“1. § 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának 

átláthatóságáról szóló 18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § 

(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„4. § (2) Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy az adatigénylés fogadására kijelölt elektronikus 

levélcímre érkező elektronikus levél beérkezéséről az elektronikus levél feladója legkésőbb a 

következő munkanapon elektronikus úton [automatikus,] a beérkezés tényét megerősítő, az 

elektronikus levél feladójától érkezett elektronikus levél szövegét is tartalmazó visszaigazolást 

kapjon.”” 

 

INDOKOLÁS 

Nagyobb érdek fűződik az egyértelműséghez, mint az automatizmushoz – így indokolt, hogy az 

adatkezelői visszaigazolás az elektronikus levél feladójától kapott elektronikus levél szövegét is 

tartalmazza. Ha ez nem oldható meg automatikusan, akkor a visszaigazolás kiküldését manuálisan 

kell elvégezni. 

 

Budapest, 2022. június 21. 

Takács Krisztián s.k. 

bizottsági elnök 



 
 

Határozati javaslat 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 137/2022. számú, Budapest Főváros 

IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 

18/2021. (IV.15.) önkormányzati rendeletének módosítása tárgyú előterjesztéshez a 

137/……./2022. számú előterjesztésben foglalt módosító indítványt teszi.  

Határidő: 2022. június 22. 

Felelős: Takács Krisztián elnök 


