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4. sz. melléklet 
PÁLYÁZATI ADATLAP 

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

„C” típusú 
Önkormányzati Pályázati támogatás 

benyújtásához 
 

(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni) 
 
 
 

Igénylő adatai: 

név:    …………………………………………………………………. 

születési név:    …………………………………………………………………. 

születési hely, idő:  …………………………………………………………………. 

anyja neve:   …………………………………………………………………. 

lakcím:    …………………………………………………………………. 

adóazonosító jel:   …………………………………………………………………. 

telefonszám, e-mail cím: …………………………………………………………………. 
 

Jelenlegi lakcímén milyen minőségben lakik:  

tulajdonos        bérlő     egyéb ………………………… 
 

A jelenleg használt lakás: 
szobaszáma:  ………………………… 

komfortfokozata:………………………… 

állapota:  ………………………… 
 

Tartásában lévő kiskorú gyermek adatai: 
 

1. Születési név:   …………………………………………………………………. 

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

2. Születési név:   …………………………………………………………………. 

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

3. Születési név:   …………………………………………………………………. 

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

4. Születési név:   …………………………………………………………………. 

Születési hely, idő:  …………………………………………………………………. 
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Igénylő munkahelyének neve, címe: ……………………………………………………..……………… 

beosztása, munkaköre: ………………………………………………………………………. 

jelenlegi munkahelyén belépés dátuma: ……………………………………………………… 

utolsó 12 hónap nettó átlagkeresete:   ………………………………………………………… 

iskolai végzettsége:  …………………………………………………………………….…. 

vagyoni helyzete:  …………………………………………………………..…………… 

 

Igénylővel együtt költöző személy adatai: 
 
 

          házastárs, házasságkötés ideje: ………….………             élettárs,   egyéb: …………….……… 
 

név:    …………………………………………………………………. 

születési név:    …………………………………………………………………. 

születési hely, idő:  …………………………………………………………………. 

anyja neve:   …………………………………………………………………. 

adóazonosító jel:  …………………………………………………………………. 

lakcím:    …………………………………………………………………. 

telefonszám, e-mail cím: ……………………………………………………….……..…. 

munkahely neve, címe.: ………………………………………………….………………. 

beosztása, munkaköre:  …………………………………….……….………. 

jelenlegi munkahelyén belépés dátuma: ……………………………………….…….… 

utolsó 12 hónap nettó átlagkeresete:  ………………………………….…………….…. 

iskolai végzettsége:   …………………………………….……….………. 

vagyoni helyzete:   ………………………………………….……………. 

   

A család egyéb forrásból származó jövedelme az utolsó 12 hónapot figyelembe véve:  

…………………………………………………..………………………………………………..Ft/hó 
 
 
 

A pályázott lakás pontos megjelölése: 

első helyen:    …………………………………………………………………. 

második helyen:   …………………………………………………………………. 

harmadik helyen:  …………………………………………………………………. 
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Saját tulajdonú lakáshoz jutáshoz: 

 

előtakarékossággal rendelkezem     előtakarékossággal nem rendelkezem  

építési telekkel rendelkezem    építési telekkel nem rendelkezem  

lakásépítés, vásárlás folyamatban van              lakásépítés, vásárlás nincs folyamatban 

 

 (A nyilatkozatban foglaltakat okirattal kell igazolni!) 

 
 

Nyilatkozom, hogy a pályázatban valós adatokat közöltem.  

Nyilatkozom, hogy nem rendelkezem beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogával.  

Vállalom, hogy  
- a beköltözést követően a lakásban állandó lakcímet létesítek és életvitelszerűen ott 
tartózkodom és lakóhelyem a támogatási időszak alatt fenntartom, 
- a támogatás kifizetése időtartama előtt legalább 3 hónappal létesített foglalkoztatási 

jogviszonyomat fenntartom a támogatási időszak alatt, 
- 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.  
 
Jelen dokumentum aláírásával és benyújtásával egyidejűleg a személyes adataim Önkormányzat 
általi kezeléséhez hozzájárulok, tudomásul veszem továbbá, hogy az adatokat környezettanulmány 
készítésével ellenőrzik és valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen, a további 
pályázati eljárásból kizárt. 
 
 

Deszk, ……………………………………………………..…… 
 
 

Igénylő aláírása:     ………………………………………… 
 
 

 
Igénylővel együtt költöző személy aláírása: …………………………………………. 

 


