
P Á L Y Á Z A T I  A D A T L A P  

EFOP 1.2.11-16-2017/00022 

“Esély-Otthon- Édes Otthon” pályázat lakhatási támogatásra 

 

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az „Esély Otthon- Édes 

Otthon” pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról szóló 18/2018. (IX.27.) 

önkormányzati rendelete alapján kiírt pályázati felhívásra jelentkezési anyagomat 

nyújtom be. 

A Pályázó adatai: 

Név:  .............................................................................................................................................  

Születési név:  ...............................................................................................................................  

Születési hely, idő: .......................................................................................................................  

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

Személyi igazolvány száma:  .......................................................................................................  

Lakcím: .........................................................................................................................................  

Tartózkodási hely:  .......................................................................................................................  

Levelezési cím:. ............................................................................................................................  

Állampolgárság:  ..........................................................................................................................  

Adóazonosító jel:. .........................................................................................................................  

TAJ-szám: ....................................................................................................................................  

Legmagasabb iskolai végzettség:  ................................................................................................  

Szakképzettség: ............................................................................................................................  

Tudományos fokozat: ...................................................................................................................  

Munkáltató neve, címe: ................................................................................................................  

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

Foglalkozás, beosztás: ..................................................................................................................  

Jelenleg részt vesz-e felnőttképzésben vagy felsőoktatásban? Igen/Nem
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Amennyiben igen, úgy intézmény. kar, szak, évfolyam megnevezése: 

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

Nyelvvizsgával rendelkezik: Igen/Nem
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Amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával: melyik nyelvből, vizsga típusa, 

szintje:...........................................................................................................................................

.............. 
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 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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 A megfelelő rész aláhúzandó. 



Családi állapota: 

 egyedülálló házas élettársi kapcsolatban 

Gyermeket nevel: Igen/Nem
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Gyermekek száma:  ......................................................................................................................  

 

Adatkezelés: 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben 

az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy 

amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat 

tüntetem fel, úgy a pályázatom kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 

  

A pályázatom benyújtásával  

a) hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázattal kapcsolatos személyes adatataimat a pályázatot 

kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye, a projekt időszaka alatt maga kezelje;  

 

b) továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a személyes adataimat a pályázatot kiíró települési 

önkormányzat a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából a projekt időszaka alatt 

maga kezelje. 

Szigetvár, _______ év _____________________hónap _____nap  

 

_______________________ 

pályázó aláírása 

Az adatlaphoz csatolni kell:  
 
- Részletes önéletrajz 

- Iskolai végzettséget tanúsító oklevél, vagy a tanulmányok folytatásáról szóló az oktatási 

intézmény által kiállított igazolás 

- Szigetvári székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, 

megbízási szerződés vagy ezek megkötésére irányuló szándéknyilatkozat, vagy magánvállalkozó 

esetén a NAV által kiadott vállalkozói igazolványt helyettesítő igazolás. 

- A pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata 

- Jövedelemi és vagyoni körülménykere vonatkozó nyilatkozat 

- Nyilazkozat hozzátartozói viszonyról, illetve lakóingatlan tulajdonról 

- Szándéknyilatkozat együtt költözni kívánt személyekről 

- Nyilatkozat Szigetváron végezni kívánt önkéntes munkáról  

- Házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat  
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