Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Főosztály
Szociális és Köznevelési Osztály
Levélcím: 3530 Miskolc Petőfi Sándor u. 39.
(46) 512-700

Telefax:(46)341-804

e-mail: szoc@miskolc.hu

_______________________________________________________________________________

KÉRELEM
SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Kérelmező szülő/örökbefogadó szülő/gyám* személyére vonatkozó adatok:
Neve: __________________________________________________________________________
Születési neve: __________________________________________________________________
Anyja neve: _____________________________________________________________________
Születési helye, ideje: ____________________________________________________________
Állampolgársága: ________________________________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Lakóhelye:

______________________________________________________

Tartózkodási helye:
_______________________________________________
(Postacíme)
A kérelmező életvitelszerűen lakóhelyén/tartózkodási helyén él. (A megfelelő szöveg aláhúzandó.)
Bankszámlára utalás esetén számlaszáma: ___________________________________________
Szükség esetén elérhetősége, telefonszáma: __________________________________________
A támogatást az alább megnevezett gyermek jogán kérem megállapítani:
Gyermek neve: __________________________________________________________________
Születési helye, ideje: ____________________________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:

_______________________________________________________
______________________________________________

*A megfelelő rész aláhúzandó!

1

TÁJÉKOZTATÓ

Születési támogatásra jogosult a szülő a gyermek születésére tekintettel, ha
-

a gyermek születését megelőző egy évben rendelkezett és a kérelem benyújtásakor is rendelkezik Miskolc Megyei
Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, és

-

az újszülöttet saját háztartásában neveli, gondozza.

Születési támogatás állapítható meg az örökbefogadó szülőnek- és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi
szakellátásban részesülő gyermek gyámja kivételével - a gyámnak is, amennyiben a felsorolt feltételeknek megfelel, és a
születési támogatásra való jogosultságát az örökbefogadást engedélyező, vagy gyámrendelő határozattal igazolja.
A támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje a gyermek megszületését követő 120. nap. Gyám és örökbefogadó szülő
kérelme esetén, a kérelem, a gyámságról és örökbefogadásról szóló döntés véglegessé válásától számított 3 hónapon belül, de
legfeljebb a gyermek 1 éves korának betöltéséig nyújtható be.
A kérelemhez mellékelni kell:
a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
b) gyám, örökbefogadó szülő esetében a gyámságról, örökbefogadásról szóló végleges döntést.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Adatkezelő
Érintettek
Adatkezelés célja
Kezelt adatok köre
Adatkezelés
jogalapja
Az adatkezelés
időtartama

Érintetti jogok

Adatvédelmi
panaszkezelés

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala [székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8; telefon: +36 46 512 700; e-mail:
gdpr@miskolc.hu, képviseli: dr. Ignácz Dávid Jegyző; Adatvédelmi tisztviselőnk: dr. Csillag Eszter; elérhetősége: e-mail cím:
gdpr@miskolc.hu , telefonszám: +36208227008
Az igénylő és az igénylés jogalapját biztosító kiskorú személy
Az igénylés jogszerűségének megállapítása, az igénylő tájékoztatása
A kérelmező viselt neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, TAJ száma, lakóhelye, tartózkodási helye, bankszámlaszáma és aláírása, továbbá az érintett kiskorú személy viselt neve, születési helye és ideje, TAJ száma, lakóhelye, tartózkodási helye.
Az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges, így az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontjában rögzített jogalappal valósul meg. [Vonatkozó
tagállami jogszabályok: Miskolc MJV Önkormányzatának 2/2015 (Ii.10) Rendelete
A Hivatal eljárása folytán keletkező jogok és kötelezettségek elévüléséig. Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2010. (XII.28.) BM rendelet alapján a dokumentumokat az ügy lezárását követő 5 évig kell megőrizni, ezen
határidőt követően megsemmisítésre kerülnek.
Joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről. A tájékoztatáshoz való jogát a jelen leírás szerint teljesítjük, de ha az itt olvasható
információk között nem talál választ a kérdésére, akkor kérjük, jelezze nekünk e-mailen, vagy hívjon minket telefonon a fent jelzett
elérhetőségeken. Természetesen postai levelet is írhat nekünk. Joga van hozzáférni az Önnel kapcsolatosan általunk kezelt adatokhoz
és kérheti a kezelt személyes adatok másolatát. Az első másolat ingyenes, a további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló
ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Joga van a pontatlan adatai helyesbítését kérni. Bizonyos esetekben azok a tárolásra
korlátozását kérni. Ha hozzánk fordulna azért, hogy valamely fenti jogát érvényesítse, akkor kérjük, a fent megjelölt elérhetőségeken
keressen minket. Amennyiben bejelenti, hogy valamely jogával élni kíván, akkor indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a kérés nyomán hozott intézkedéseinkről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbíthatjuk az időtartamot. A
határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
mindenképpen tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, mi is elektronikus úton fogunk válaszolni, kivéve, ha
kifejezetten megjelöli, hogy más módon kéri a választ. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Ön kérelme
nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet
bírósági jogorvoslati jogával is. Jogainak gyakorlását díjmentesen biztosítjuk. Ha azonban kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy
– különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján
történő intézkedést.
Önnek joga van közvetlenül a hatósághoz is fordulni az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Ha Ön jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A
per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi
hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Miskolc, _________________________________________
________________________________
kérelmező aláírása
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