
4. melléklet a helyi letelepedést és munkavállalást ösztönző támogatásokról szóló 18/2018. (X.17.) 

önkormányzati rendelet 17.§ (4) bekezdéséhez 

 

Pályázati adatlap 

Esély Otthon – Otthonteremtés és közösségépítés a fiatalokért Komáromban 

ösztönző támogatásaihoz 

Helyi munkavállalást ösztönző támogatás 

 

Pályázó adatai 

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

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

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

Születés helye, ideje (év, hó, nap): …………………………………………………………….. 

Lakóhelye: ………………. irányítószám ….......................................................................... település 

............................... ..utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó 

   Tartózkodási helye:  ………….irányítószám …..…….......................................................... település 

................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... .......... emelet, ajtó 

Végzettség (intézmény, kar, szak): …………………………………………………………. 

Munkahely neve: …………………………………………………………………………… 

Munkahely címe: …………………………………………………………………………… 

Foglalkozása, beosztása: …………………………………………………………………… 

Bankszámla száma: …………………………………………………………………………. 

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

E-mail cím: …………………………………………………………………………………………… 

A pályázó háztartásában élők személyi adatai 

   A  B  C 

 Név, születési név 
Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) Anyja neve 

 1.       

 2.       

 3.       

 4.       

 5.       



A pályázó és vele együtt élők havi nettó jövedelmi adatai 

 

   A  B  C 

  
 A jövedelem típusa  Kérelmező 

 A pályázóval közös háztartásban élő  

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 pályázó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók vagyona 

1. Lakástulajdon: 

- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca .......... hsz., 

- alapterülete: ........... m2, 

- tulajdoni hányad: ..........................., 

- a szerzés ideje: ................ év. 

Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft 

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, 

vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:……………………………………………………... 

................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati 

jogok, szolgalom). 

 

     

 

 

 

 

 



Közösségi célú önkéntes munkavégzés: 

 

A pályázat benyújtása előtt végzett-e közösségi célú önkéntes munkát:   

 

igen             nem 

 

Sikeres pályázat esetén Komáromban végezni kívánt közösségi célú önkéntes munka: 

 

közösségi célú 

önkéntes tevékenység végzésének helye 

közösségi célú 

önkéntes tevékenység 

megnevezése 

vállalt óraszám 

(óra/hó) 

   

   

   

   

   

 

Nyilatkozat 

Alulírott …………………………………………………… (név) pályázó felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy sem én sem a velem együtt élő hozzátartozóim a döntéshozó képviselő-testület 

tagjaival vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető tisztviselőjével nincsenek közeli 

hozzátartozói viszonyban. 

Kelt:……………………….. 

                                                                                                            …………………………. 

                                                                                                                    pályázó aláírása 

 

 

 

 

 

 



Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat 

A lenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében hozzájárulok, hogy a fent megadott személyes és 

különleges adataimat Komárom Város Önkormányzata a pályázaton történő részvétel elbírálása, 

illetve a kifizetések lebonyolítása érdekében kezelje, nyertes pályázóként pedig hozzájárulok 

nevemnek a Komárom Város honlapján történő közzétételéhez továbbá felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy a pályázati adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

A személyes és a különleges adatok kezelése a pályázatot elnyertek esetében az Esély Otthon projekt fenntartási 

idejének végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a 

kifizetést követő 8 évig tart. Az eredménytelen, vagy elutasított pályázati anyagokban szereplő személyes és a 

különleges adatok kezelése a pályázat elbírálásának napját követő egy hónapig tart. Az érintettek hozzájárulása 

indokolás nélkül bármikor visszavonható. Kivételt képeznek ez alól az önkormányzati testületi és bizottsági döntésekben 

és azok előterjesztéseiként funkcionáló dokumentumaiban szereplő adatok, melyek kezelése nem az érintett 

hozzájárulása alapján, hanem az ezen dokumentumok selejtezésére és megsemmisítésre vonatkozó mindenkor hatályos 

jogszabályok szerint, az azokban szereplő időtartamig történik. A személyes és a különleges adatok kezelésével 

kapcsolatban az adatkezelők harmadik fél részére történő adattovábbítást nem végeznek. Az adatkezelés időtartama alatt 

az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelők a pályázat elbírálásával, valamint a támogatások 

kifizetésével megbízott munkatársai nyerhetnek, feladatainak ellátásához szükséges ideig és mértékben. Az érintettek az 

adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint biztosított jogaikkal. A 

fentiekkel kapcsolatos részletes szabályokat és információkat Komárom Város Önkormányzatának Adatkezelési 

Tájékoztatója tartalmazza, mely elérhető a http://www.komarom.hu/downloads/adatkezeles_komarom.pdf cím alatt vagy 

az Önkormányzat ügyfélszolgálatán. Jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 06-1-391-1400, honlap URL 

címe: http://naih.hu, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhatnak.  

 

 

 

 

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

 

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

 pályázó aláírása 

 

http://www.komarom.hu/downloads/adatkezeles_komarom.pdf


 

 

 

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:  

1. a pályázó részletes önéletrajzát,  

2. jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó igazoló dokumentumokat,  

3. iskolai végzettséget tanúsító okleveleket, 

4. komáromi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződést, kinevezést, 

megbízási szerződést vagy ezek megkötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozatot, 

5. a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolást. 

 


