
PÁLYÁZATI ADATLAP  

 

a „Szakembereket Salgótarjánba!” programról szóló 17/2015. (IV.30.) 

önkormányzati rendelethez 
 

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! 

 

1. Alapadatok 

Pályázó adatai: 

Neve: ............................................................................................................................................  

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

Születési neve: .............................................................................................................................  

Születési helye, ideje: ..................................................................................................................  

*Családi állapota: házas, egyedülálló (hajadon, nőtlen, elvált, özvegy vagy házastársától külön 

él, kivéve, ha élettársa van), élettárs  

Lakcím adatok: 

lakóhely: ......................................................................................................................................  

tartózkodási hely: .......................................................................................................................  

Életvitelszerűen használt lakóingatlan címe: ...........................................................................  

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

Iskolai végzettség (intézmény, szak) ........................................................................................... 

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

2. Gyors kapcsolattartásra vonatkozó adatok: 

telefonszám: ................................................................................................................................  

e-mail cím: ...................................................................................................................................  

3. Munkára (munkáltatói szándéknyilatkozat esetén a leendő munkára) vonatkozó adatok: 

Munkáltató neve: ........................................................................................................................  

székhelye: ....................................................................................................................................  

telephelye (ha van): ....................................................................................................................  

fióktelepe (ha van): .....................................................................................................................  

Pályázó munkavégzésének helye: .............................................................................................  

Mióta dolgozik jelenlegi munkahelyén: ....................................................................................  

 



4. Kiegészítő adatok: 

A pályázóval együtt költözők száma: .......................................................................................  

A család (vagy a pályázó) igazolt, vagy várható havi nettó összjövedelme (Ft) ....................   

Kérelem indoklása ........................................................................................................................  

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

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

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

5. Nyilatkozat lakóingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jogról: 

*Nyilatkozom, hogy lakóingatlan-tulajdonnal, lakóingatlanban tulajdoni hányaddal, vagy 

lakóingatlanon fennálló haszonélvezeti joggal: 

 rendelkezem, nem rendelkezem  

 Ha rendelkezem annak címe…………………………………hrsz.-a………………....... 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapot a valóságnak 

megfelelően töltöttem ki.  

Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam közölt telefonszámot és email címet kapcsolattartás 

céljából az Önkormányzat kezelje, és tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat írásban 

bármikor visszavonhatom, valamint azt is, hogy a hozzájárulásom visszavonása nem érinti e 

két személyes adat tekintetében a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Igazolom 

továbbá, hogy a hozzájárulásom megadása előtt az adatkezelésről tájékoztatást kaptam. 

Az Önkormányzat honlapján (www.salgotarjan.hu) található adatkezelési tájékoztatót 

megismertem és tudomásul vettem. 

 

 

Kelt: …………………….., 202……............................ 

 

        ………………………………… 

          aláírás  

*Ahol több alternatíva közül lehet választani, ott kérjük, húzza alá a megfelelő választ! 

A pályázati adatlap mellékletei: 

 a pályázó részletes önéletrajza 

 szakmai végzettséget igazoló okmányok másolata (felsőfokú végzettség, vagy 

érettségire épülő szakképesítés) 

 személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a személyi 

azonosítót igazoló oldala kivételével) másolata 

 salgótarjáni székhelyű, telephelyű vagy fióktelepű munkáltatóval kötött 

munkaszerződés, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, vagy kinevezés 

másolata, vagy ezek létrehozására irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat 

 igazolás a család (vagy egyedülálló pályázó) igazolt vagy várható havi nettó 

összjövedelméről 

http://www.salgotarjan.hu/

