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2. sz. melléklet  
PÁLYÁZATI ADATLAP 

„Esély, Otthon Deszken” című  
EFOP-1.2.11-16-2017-00058 azonosító számú projekt 

„A” típusú  
Önkormányzati Pályázati támogatás 

 igényléséhez  
 
 

(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni)  
 
 

Pályázó neve:  _________________________________________________________ 

 

Szül. helye, ideje: ___________________  hely,_________év,___________hó,_____nap  

 

Anyja neve:  _________________________________________________________ 

 

Állandó lakcíme: _________________________________________________________ 

 

Levelezési címe:  _________________________________________________________ 

 

Telefonszáma:  _________________________________________________________ 

 

E-mail címe:  _________________________________________________________ 

 

Adóazonosító jele: _________________________________________________________ 

 

Igényelt támogatás megnevezése:       ____________________________________________   

   

Pénzintézet neve, bankszámlaszám, amelyre nyertes pályázat esetén a támogatás utalható:  

 

___________________________________________________________________________ 
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Vállalom, hogy: 
 

- deszki lakóhelyem a támogatási időszak alatt fenntartom, és életvitelszerűen a 
településen élek,  

- a támogatás kifizetése időtartama alatt és azt követő 12 hónap során a Szabályzat 1. 
sz. mellékletében felsorolt hiányszakmák egyikében foglalkoztatási jogviszonyt 
létesítek a Deszki Művelődési Ház és Könyvtárral (Faluház) melynek keretében 
oktatási, közművelődési, rendezvényszervezési tevékenységet látok el, vagy az 
önkormányzatnál, illetve annak intézményeinél vagy a településen található valamely 
munkáltatónál felmerülő hiányszakmák egyikében foglalkoztatási jogviszonyt 
létesítek, 

- közösségi tevékenységet végzek a településen,  
- részt veszek a település közösségfejlesztő programjaiban, az Önkormányzat és a 

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár által szervezett programok, rendezvények 
előkészítésében és lebonyolításában (XX. Deszki Maros Menti Fesztivál, Helyi Értékek 
Napja, Gyermeknap, Tiszavirág Gálaműsor, Deszki Falunapok, Magyar Népmese 
napja, Egészséghét, KÖR-DESZK-A, Gyalogtúra Deszken, Dalos találkozó, Deszki Búcsú, 
Falumikulás, Idősek napja, Deszki Falukarácsony) és erről a szükséges igazolásokat az 
Önkormányzat részére havonta bemutatom, 

- részt veszek a településre vonatkozó cselekvési terv elkészítésében, 
felülvizsgálatában, és aktívan szerepet vállalok az abban rögzített feladatok 
megvalósításában. 

 
Adatkezelés: 
 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati 
űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul 
veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő 
adatokat tüntet fel, úgy a pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.  
 
A pályázó pályázata benyújtásával  
 
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal kapcsolatos személyes adatait a pályázatot kiíró 
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye, illetőleg az ösztöndíj időtartama, a projekt 
időszaka alatt maga kezelje;  
 
b) hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a 
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 
 
Deszk, _______ év _____________________hónap _____nap  

 
_______________________  

pályázó aláírása  
 
Az adatlaphoz csatolni kell:  
A Szabályzat 3.1. pontjában felsorolt dokumentumok. 
 


