Salgótarján Megyei Jogú Város

Polgármestere
PÁLYÁZATI ADATLAP
a „Szakembereket Salgótarjánba!” programról szóló 17/2015. (IV.30.) önkormányzati
rendelethez
1. Alapadatok
Ahol több alternatíva közül lehet választani, ott kérjük, karikázza be a megfelelő jogcímet!
1. Kérelmező adatai:

1. Férj, feleség, élettárs adatai:

Neve:

Neve:

Anyja neve:

Anyja neve:

Leánykori neve:

Leánykori neve:

Születési helye, ideje:

Születési helye, ideje:

TAJ szám:
Adóazonosító jel:
Állampolgársága: …............................................... Állampolgársága: …...............................................
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem
magyar állampolgár esetén): szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező; EU kék kártyával
rendelkező; bevándorolt, letelepedett, menekült,
oltalmazott, hontalan.

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem
magyar állampolgár esetén): szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező; EU kék kártyával
rendelkező; bevándorolt, letelepedett, menekült,
oltalmazott, hontalan.

Családi állapota: házas, hajadon, nőtlen, elvált,
özvegy, élettárs

Családi állapota: házas, hajadon, nőtlen, elvált,
özvegy, élettárs

Lakóhelye:

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

Tartózkodási helye:

Mióta lakik Salgótarjánban_ _ _ _

(év)

Mióta lakik Salgótarjánban: _ _ _ _

(év)

A jelenleg lakott lakás lakáshasználatának
jogcíme:

A jelenleg lakott lakás lakáshasználatának jogcíme:

tulajdonos, tulajdonos gyermeke, tulajdonos
rokona, főbérlő, főbérlő gyermeke, főbérlő
rokona, albérlő, jogcímnélküli, szívességi
lakáshasználó, haszonélvező

tulajdonos, tulajdonos gyermeke, tulajdonos
rokona, főbérlő, főbérlő gyermeke, főbérlő rokona,
albérlő, jogcímnélküli, szívességi lakáshasználó,
haszonélvező

Kérjük, válaszát aláhúzással jelölje!
Kérjük, válaszát aláhúzással jelölje!
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Tel./Fax: (32) 312-250, Fax: (32)-422-386,

e-mail: polgarmester@salgotarjan.hu

Iskolai végzettség (intézmény/szak):

Telefonszáma:

Telefonszáma:

e-mail címe:

2. Kiegészítő adatok:
2.1. Az igénylővel együttköltözők adatai:
Név

Anyja neve

Születési helye, ideje

Rokoni
kapcsolata

Családi állapota

3. Munkahelyi adatok:
Az igénylő munkahelyének neve, székhelye/telephelye:

Beosztása:
Mióta dolgozik jelenlegi munkahelyén:

Kérelem indokolása:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a személyes adatokat az igénylés elbírálásáig, és kedvező elbírálás
esetén a lakásbérleti szerződés megszűnéséig az önkormányzat jogosult kezelni.
Salgótarján, 201……………………………………
…………………………………………….
aláírás
A pályázati adatlap mellékletei:





a pályázó részletes önéletrajza
szakmai végzettséget igazoló okmányok másolata,
salgótarjáni székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval kötött munkaszerződés
vagy kinevezés másolata vagy ezekre irányuló szándéknyilatkozat.

