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HATÁROZATMÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÉSE ALAPJÁN

Szabadka  Város  Közigazgatási  Hivatalának  ………………………  napján  kelt
………………………………………. számú határozata alapján
jogot szereztem:
/bekarikázni/
1. Szülési szabadság és gyermekgondozási szabadság alatti bérkompenzációra

2. Gyermekápolási szabadság alatti bérkompenzációra 

3. Egyéb juttatásra gyermek születése, gondozása vagy ápolás címén,          
    MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐI BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONNYAL

Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának határozatát megfellebbeztem    / bekarikázni /
1. IGEN
2. NEM
 
A fellebbezés ügyében hozott döntés ellen pert indítottam  /bekarikázni /
1. IGEN
2. NEM

A határozat módosítását az Alkotmánybíróság döntésének megfelelően kérelmezem.
DÁTUM:
…………………….                                              
                                                KÉRELMEZŐ……………..…………………………………………….

                                                                                    SZEMÉLYI SZÁMA……………………………..
                                               
                                                                                TELEPÜLÉS ……………………………………….
                                                                                      
                                                     LAKCÍM ……………….…………………………………………….
                                    
                           TELEFONSZÁM, E-MAIL CÍM ………..…………………………………………….
                                            



                             A KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA ………… ……………………………………………..
Megismertem az  általános  közigazgatási  eljárásról  szóló  törvény 103.  szakaszának 3.  bekezdésében

foglalt rendelkezést (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/2016 száma), melynek értelmében az ügyfél kérelmére
indított eljárásban a hatósági szerv betekinthet, beszerezhet és feldolgozhat olyan személyi adatokat, amelyek
szerepelnek a hivatalos nyilvántartásban, ha az a döntéshozatalhoz szükséges, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten
úgy nyilatkozik, hogy azokat maga fogja beszerezni.

Ha  az  ügyfél  a  megadott  határidőn  belül  nem  nyújtja  be  a  döntéshozatalhoz  szükséges  személyi
adatokat, az eljárás megindítása iránti kérelem hiányosnak tekintendő.
Eljárást indítok a(z) _______________________________________________________ előtt,
a szülési,  illetve gyermekgondozási szabadság alatti  bérkompenzációra való jogom érvényesítése céljából, és
ennek kapcsán a következőket jelentem ki:

NYILATKOZAT
I. Egyetértek azzal, hogy a hatósági szerv az eljárás céljából megtekintse, beszerezze és feldolgozza a hivatalos
nyilvántartásban szerelő személyi adataimat, melyek a döntéshozatalhoz szükségesek.

_____________________________
                             (település)
_____________________________                                                            _______________________
                             (dátum)                                                                                                               (a nyilatkozó aláírása)

II. Bár a hatósági szerv köteles megtekinteni, beszerezni és feldolgozni a személyi adatokat, kijelentem, hogy az
eljáráshoz az alábbiakat saját magam fogom beszerezni:  

a) a hivatalos nyilvántartásban szereplő mindazokat az adatokat, melyek a döntéshozáshoz szükségesek.
b) az alábbi adatokat:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

Tudomásul  veszem,  hogy  amennyiben  a  döntéshozáshoz  szükséges,  felsorolt  személyi  adatokat
________ napon belül nem adom át, az eljárás megindítására benyújtott kérelmemet hiányosnak tekintik.

____________________________
                            (település)
____________________________                                                              _______________________
                            (dátum)                                                                                                                (a nyilatkozó aláírása)

1 A személyi adatok védelméről szóló törvény 13. szakaszának (az SZK Hivatalos Közlönyének 97/08, 104/09 –
más tv., 68/12 – AB határozat és 107/12 száma) megfelelően a hatósági szerv az adatokat a személy engedélye
nélkül  is  feldolgozhatja,  ha  az  adatkezelés  a  törvény  által  meghatározott  hatáskörébe  tartozó  feladatok
ellátásához  szükséges,  a  nemzeti  vagy közbiztonsági  érdekek,  az  ország  védelme,  az  állam gazdasági  vagy
pénzügyi  érdekei  e4llen  elkövetett  bűncselekmények  megelőzése,  felderítése,  kivizsgálása  és  üldözése
érdekében, az egészség és közerkölcs, a jogok és szabadságok, illetve más közérdek védelme érdekében, más
esetekben viszont a személy írásbeli hozzájárulásával.
2 Az ügyfél által kiválasztott opció előtti számot kell bekarikázni 
3  Akkor kell  kitölteni,  ha  az ügyfél  kérelmére indított  eljárásban az ügyfél  kijelenti,  hogy csak a hivatalos
nyilvántartásban szereplő adatok bizonyos részét fogja beszerezni, melyek a döntéshozáshoz szükségesek.


