
1. melléklet a 7/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

„Esély Otthon”  

EFOP-1.2.11-16-2017-00013  

„Hernádnémeti Nagyközség népességmegtartó képességének javítása” 

Igényelt támogatás:   Lakhatási támogatás  /  Ösztönző támogatás  
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Pályázó adatai: 

Név: 

Születési név: Állampolgárság: 

Születési idő: Születési hely: 

Anyja neve: 

Lakcím: Telefon: 

Mobil: 

E-mail: 

Levelezési cím: Telefon: 

Adóazonosító jel/adószám: TAJ szám: 

Ösztönző támogatás igénylése esetén számlaszám: 

 

 

 

 

Végzettség, folyamatban lévő tanulmány(intézmény,kar, szak): 

Munkahely neve: 

Munkahely címe: 

Foglalkozás, beosztás: 



Lakhatási támogatás igénylése esetén: a pályázóval együtt költöző személyek: 

Neve: 

Lakcíme: 

Szül. hely. idő: 

Anyja neve: 

Hozzátartozói viszony: 

 

Neve: 

Lakcíme: 

Szül. hely. idő: 

Anyja neve: 

Hozzátartozói viszony: 

 

Neve: 

Lakcíme: 

Szül. hely. idő: 

Anyja neve: 

Hozzátartozói viszony: 

 

Neve: 

Lakcíme: 

Szül. hely. idő: 

Anyja neve: 

Hozzátartozói viszony: 

 



 

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat, melyek az 
értékelési szempontokat támasztják alá: 

 

Lakhatási támogatás igénylése esetén 

1. foglalkoztatási jogviszonyt igazoló dokumentumok; 

2. jövedelmi viszonyokra vonatkozó, e rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozat, 

illetve annak igazolására szolgáló dokumentumok; 

3. iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az 

oktatási intézmény által kiállított igazolás; 

4. házassági anyakönyvi kivonat, vagy nyilatkozat élettársi kapcsolatról, a pályázó 

gyermekének születési anyakönyvi kivonata; 

5. nyilatkozat arról, hogy a pályázó és a vele együtt költöző személyek a lakásba 

költözés időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben állandó lakóhelyet 

létesítenek; 

6. nyilatkozat, arról hogy pályázó vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel 

rendelkezve Hernádnémetiben lakik a támogatás nyújtását követő minimum 2 

évig; 

7. nyilatkozat az önkéntes munkára tett vállalásról; 

8. nyilatkozat, hogy a pályázó a képviselő-testületi tagjával nem áll közeli 

hozzátartozói viszonyban; 

9. nyilatkozat adatkezeléshez való hozzájáruláshoz. 

 

Ösztönző támogatás igénylése esetén 
1. foglalkoztatási jogviszonyt igazoló dokumentumok; 

2. jövedelmi viszonyokra vonatkozó, e rendelet 3. melléklete szerinti nyilatkozat, 

illetve annak igazolására szolgáló dokumentumok; 

3. iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az 

oktatási intézmény által kiállított igazolás; 

4. a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata; 

5. lakcímkártya, mely igazolja, hogy a pályázó Hernádnémetiben állandó lakóhellyel 

rendelkezik; 

6. nyilatkozat az önkéntes munkára tett vállalásról; 

7. nyilatkozat, hogy a pályázó a képviselő-testületi tagjával nem áll közeli 

hozzátartozói viszonyban; 

8. nyilatkozat adatkezeléshez való hozzájáruláshoz. 

 

 

Dátum: ………………………… 

 

      
…………………….…………………… 

a támogatást igénylő, aláírása 
 


