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Pályázati adatlap 
 

 

az EFOP-1.2.11-16-2017-00037 azonosítószámú „A fiatalok lakhatási körülményeinek javítása és 

helyben maradásuk ösztönzése Jászalsószentgyörgyön” projekt keretében meghirdetett 

 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT TELEPÜLÉSEN ÉLŐ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 

pályázathoz 

 

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL a pályázó tölti ki a személyazonosító igazolványában található adatoknak megfelelően! 

 

A pályázó neve:  

Születési helye, ideje:  

Anyja születési leánykori neve:  

Állandó lakcíme:  

Adóazonosító jele:  

Adószáma:  

Taj száma:  

Bankszámlaszáma:  

Telefonszáma:  

E-mail címe:  

Munkahely neve és címe:  

Beosztása:  

Legmagasabb iskolai végzettség:  
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Kérjük, röviden fogalmazza meg, miért tartja fontosnak, hogy településén a fiatalok helyben maradjanak? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ön milyen területen tudna segíteni ebben? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….... 

 

A pályázató jövőképének bemutatása1: 

(Kérjük, hogy alább részletezze az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt és azt követő egy évben tervezett 

önkéntes, közösségi munkáját, illetve javaslatait a településen hiányzó szolgáltatásokkal kapcsolatban!) 

 

..................................................................................................................................... …… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
1 Géppel vagy kézzel is tölthető. 
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.............................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Jászalsószentgyörgy, ..................... év ………………hó …………nap 

 

 

_____________________________ 

Aláírás 
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1. sz. melléklet 

Pontozási feltételek 
 

1. Vállalások:  

 
- a településen történő elhelyezkedés2      igen      nem 

- önkéntes munka vállalása       igen      nem 

- 10 alkalom önkéntes munka feletti vállalás      igen      nem 

o Amennyiben igen a válasz, akkor a 10 alkalom feletti vállalás:  ……………. 

 

2. Életkor: 

 

- 25 év alatti:         igen      nem 

 

3. Családi körülmények: 

 

Gyermeket nevel: 

   igen     nem3 

 

Amennyiben gyermeket nevel, a gyermekek száma: …………………………. 

 

4. Hiányszakmára vonatkozó információk: 

 

Jelenlegi munkahelyén betöltött pozíció hiányszakmának minősül4   igen      nem 

 

 

 

A kitöltött pályázati adatlap csak a kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes. 

 

Csatolt mellékletek száma (a pályázati felhívás szerint): ________. 

 

Jászalsószentgyörgy, ..................... év ………………hó …………nap 

 

_____________________________ 

Aláírás 

                                                 
2 Megfelelő rész aláhúzandó! 
3 Megfelelő rész aláhúzandó! 
4 hiányszakmák JNSZ megyében 2018: ács, ápoló, asztalos, autóelektronikai műszerész, autógyártó, automatikai berendezés 

karbantartó, automatikai technikus, bádogos, burkoló, CNC gépkezelő, csecsemő és gyermekápoló, elektronikai műszerész, 

épület-és szerkezetlakatos, épületgépész technikus, festő, mázoló, tapétázó, gépgyártástechnológiai technikus, gépi forgácsoló, 

gépjárműépítő, szerelő, gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, gyártósori gépbeállító, gyógyszeripari szaktechnikus, 

gyógyszerkészítmény-gyártó, gyógyszertári asszisztens, hegesztő, húsipari termékgyártó, ipari gépész, járműfényező,  

karosszérialakatos, kőműves, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, műanyagfeldolgozó, műanyagfeldolgozó technikus, 

műszaki informatikus, női szabó, szerszámkészítő, útépítő, vasútforgalmi szolgálattevő, vasúti árufuvarozási ügyintéző, vasúti 

jármű dízelmotor-, és hajtásszerelő, vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője, vasúti jármű villamos rendszereinek 

szerelője, vegyész technikus, villanyszerelő,  

https://www.cvonline.hu/jasz-nagykun-szolnok-allas?query=%C3%A1pol%C3%B3
https://www.cvonline.hu/jasz-nagykun-szolnok-allas?query=asztalos
https://www.cvonline.hu/jasz-nagykun-szolnok-allas?query=CNC+g%C3%A9pkezel%C5%91
https://www.cvonline.hu/jasz-nagykun-szolnok-allas?query=elektronikai+m%C5%B1szer%C3%A9sz
https://www.cvonline.hu/jasz-nagykun-szolnok-allas?query=hegeszt%C5%91
https://www.cvonline.hu/jasz-nagykun-szolnok-allas?query=ipari+g%C3%A9p%C3%A9sz
https://www.cvonline.hu/jasz-nagykun-szolnok-allas?query=j%C3%A1rm%C5%B1f%C3%A9nyez%C5%91
https://www.cvonline.hu/jasz-nagykun-szolnok-allas?query=szersz%C3%A1mk%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91
https://www.cvonline.hu/jasz-nagykun-szolnok-allas?query=villanyszerel%C5%91
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2. sz. melléklet 

 

Nyilatkozatok 
 

 

Alulírott ………………………………… (név), ………………………………………………………(cím), 

……………………………… (szül. hely és idő) …………………………………..(anyja neve) büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok 

a valóságnak megfelelnek. 

 

Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak az azonosítása célja érdekében 

szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási 

jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró települési 

önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás 

jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.  

Hozzájárulok ahhoz, hogy Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzata személyes adataimat az 

ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt 

kezelje. 

 

Jászalsószentgyörgy, 2019. …………….. 

 

 

…………………………….. 

pályázó saját kezű aláírása 
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3. sz. melléklet 
 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott …………………………… (név) …………………………….…………………….. 

(cím) …………………………………………… (szül. hely, idő) ………………………….. (anyja neve) 

nyilatkozom, hogy a pályázat benyújtásakor nem vagyok/ vagyok5 az önkormányzat vezető 

tisztségviselőjének, vagy a képviselő-testület tagjának, PTK szerinti hozzátartozója. 

 

Összeférhetetlenség indoklása:  ....................................................................................................  

 

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

 

 

Kelt. …………………………, 2019. ……….…………… 

 

 

 

……………………………………………….. 

pályázó saját kezű aláírása 

 

 

 

  

                                                 
5 Megfelelő rész aláhúzandó! 
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4. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

 

1. A nyilatkozó személyre vonatkozó adatok 

 

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

 

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

 

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

 

Születési hely, idő:……………………………………………………………………… 

 

Lakóhelye:……………………………………………………………………………… 

 

Tartózkodási helye:…………………………………………………………………….. 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:………………………………………………… 

 

Állampolgársága:………………………………………………………………………. 

 

Idegenrendészeti státusza(nem Magyar állampolgár esetén)…………………………... 

 

Telefonszám:…………………………………………………………………………… 

 

2. A nyilatkozó háztartásában élők személyi adatai: 

 

Nyilatkozóval közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:..............fő 

 

Nyilatkozó háztartásában élők személyi adatai: 

Ssz. Név 
Születési 

hely, idő 
Anyja neve TAJ szám 

Rokonsági fok 

(házastárs, 

élettárs,gyermek 

stb.) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
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3. Jövedelmi adatok 

 

A nyilatkozó, vagy törvényes képviselő, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi 

jövedelme forintban: 

 

A jövedelem típusa Nyilatkozó 
Házastársa 

(élettársa) 

A nyilatkozóval közös 

háztartásban élő további 

személyek 

 1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból származó 

            

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

            

 3. Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

            

 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

            

 5. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

ellátások 

            

 6. Egyéb jövedelem             

7. Összes jövedelem             

 

A háztartásban egy főre jutó havi jövedelem: ............................. Ft/hó. 

 

 

4. Nyilatkozatok 
 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. 

(megfelelő aláhúzandó) 

 

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

 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó 

rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóigazgatósága útján ellenőrizhetik. 

 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Dátum:........................................................... 

 

 

____________________   ____________________________ 

    nyilatkozó aláírása                   a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 


