
5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete1 

 

KÉRELEM 

„Gyáli Babaköszöntő Program” keretében történő támogatás megállapításához 

 

A kérelmező szülő 

Neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Születési neve: ……………………………………………………………………………………............................................................................ 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………................................................................................ 

Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Állandó bejelentett lakóhelye: …………………………………………………………………….............................................................. 

Bejelentkezés időpontja: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefonszáma: ……………………………………................................................................................................................................. 

E-mail címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan 

bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik:  igen  nem 

és életvitelszerűen Gyálon is él:     igen  nem 

 

A gyermek, aki után a támogatást igényli 

Neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A gyermek állandó bejelentett lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Nyilatkozom, hogy megállapító határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok. 

Gyál, 20………... év………….....hó……………nap 

 

         ………………………………………………………………… 

                  kérelmező szülő aláírása 

 

Záradék: (az ügyintéző tölti ki!) 

A kérelemben szereplő személyes adatok a bemutatott, érvényes személyi okmányok 
tartalmával megegyeznek. 

 

         ……………………………………………………………….. 

          ügyintéző aláírása 

 

 

1 Módosította: 19/2018. (IX.29.) önkormányzati rendelet 11. §-a, hatályba lépés napja: 2018. október 1. 



 

GYÁLI BABAKÖSZÖNTŐ PROGRAM 

 

Jogosultsági feltételek: 

A Képviselő-testület a Gyáli Babaköszöntő Program keretében azon gyáli állandó 
lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik  

• 2016. december 1. napján, vagy azt követően születtek, és  

• legalább az egyik szülőjük/törvényes képviselőjük (továbbiakban: szülő) a gyermek 

születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli állandó lakó-

hellyel rendelkezik és  

• életvitelszerűen Gyálon is él. 

A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult 
igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, 
azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a 
gyermek elhelyezésre került. 

A kérelem benyújtásának határideje és formája: 

A támogatást a gyermek születését követő 3 hónapon belül lehet igényelni, mely határidő 
jogvesztő. 

A kérelmet jelen nyomtatványon kell benyújtani, melyben nyilatkozni kell a jogosultsági 
feltételek fennállásáról. 

A kitöltött nyomtatványt a gyermek születését követő 3 hónapon belül kell eljuttatni 
személyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
fszt.16.), vagy postai úton, illetve e-mailben (igazgatas@gyal.hu). 

A Hivatal ügyintézője a kérelem benyújtásakor ellenőrzi a jogosultsági feltételek fennállását.  
 
A kérelemben foglaltakat a következő hatósági igazolványokkal kell alátámasztani: 

- a kérelmező szülő és gyermek érvényes személyi okmányainak, valamint  

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának a bemutatásával/becsatolásával. 

 

A támogatás formája egyszeri támogatási csomag, amely gyermekruházatot, babaápolási 
szereket és más a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. 

A támogatási csomagot a jogosultságot megállapító határozat kézhezvételét követően a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársa adja át a kérelmezőnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adatkezelési tájékoztató 

 

I. Előzetes tájékoztatás az adatkezelés megkezdése előtt 

A tájékoztató célja az adatvédelmi szabályok betartása, a vonatkozó jogok érvényesítésének és 
kötelezettségek teljesítésének elősegítése. 

Jelen tájékoztató a Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., a továbbiakban: 
Adatkezelő) előtt kezdeményezett eljárás megindítása iránti kérelem benyújtását követően 
megszerzett és kezelt adatokra vonatkozik.  

    A jelen tájékoztatót az adatkezelő a www.gyal.hu honlapon teszi közzé.  

Gyál Város Önkormányzata, mint adatkezelő a Kérelmező/érintett, valamint a kérelemben szereplők 
személyes adatait kizárólag a kérelemmel összefüggő feladatok ellátása, kapcsolattartás és 
adminisztráció, valamint az ügyfelek értesítése céljából kezeli. 

    Az adatok a Kérelmező/érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik 
személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. 

II. A személyes adatok kezelésének jogalapja, időtartama:  

A személyes adatok kezelésének jogalapja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény 27. §-a, valamint a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II.28.) sz. 
önkormányzati rendelete. 

Az adatokat az adatkezelő – papír alapon – legfeljebb a rendeletben meghatározott határidőig kezeli. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

III. Az érintett jogai a kezelt adataival kapcsolatban  

• Az érintett tájékoztatásához való jog  
• A zároláshoz való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog 
• A tiltakozáshoz való jog 
• A törléshez és az „elfeledtetéshez” való jog 
• A helyesbítéshez való jog 

 
Ön az adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy 
az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail 
címét). Az Adatkezelő a kérelmében foglaltak alapján legfeljebb 30 napon belül az adatait helyesbíti, 
amelyről az Ön által megadott elérhetőségen keresztül írásban értesítést kap. 

 

Jogorvoslati lehetőségek 

1. Hatósági jogorvoslathoz való jog 

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/c., a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatát kezdeményezheti az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az Adatkezelő intézkedése 
jogszerűségének vizsgálata céljából. 

2. A bírósági jogorvoslathoz való jog 

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében, Ön az Adatkezelő ellen a lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő 
a személyes adatait a személyes  adatok  kezelésére  vonatkozó, jogszabályban  vagy  az  Európai  
Uniókötelező  jogi  aktusában  meghatározott  előírások megsértésével kezeli.  

 

IV. Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai 
úton a Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) címre, vagy elektronikusan közvetlenül 
az adatvédelmi tisztviselő részére, adatvedelem@gyal.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, 
de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre. 

 

 


