1. SZÁMÚ MELLÉKLET — PÁLYÁZATI ADATLAP
(A pályázati adatlapot kérjük NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL, kék tollal, olvashatóan és hiánytalanul kitölteni. A hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázati
adatlap elutasításra kerülhet! A táblázat minden adata kitöltendő. A pályázati adatlapot csak a pályázóként megjelölt személyek írják alá!)

Háztartás kapcsolattartási adatai (töltse ki)

Cím

Telefonszám
Jelölje X-szel, ha a személy
pályázóként vesz részt.

E-mail cím
1. Pályázó

2. Pályázó

3. Pályázó

4. Pályázó

Személyes adatok (töltse ki)
Név
Születési név
Anyja neve
Születési hely
Születési dátum
Személyi igazolvány száma
Célcsoportok (jelölje X-szel)
Megváltozott munkaképességű
vagy fogyatékkal élő
Nyilvántartott álláskereső,
közfoglalkoztatási programban részt vevő
Nagycsaládos
Gyermekét egyedül nevelő szülő
45 év feletti munkavállaló
Aktív idős
Előnyben részesítés (jelölje X-szel)
Alacsony iskolázottságú (nem rendelkezik
középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel)
Hátrányos helyzetű vagy halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevel
Felmentés képzés alól (jelölje X-szel)
Sikeres érettségi vizsga informatikából
ECDL bizonyítvány
Informatikai felsőfokú végzettség
Informatikai OKJ bizonyítvány
GINOP 6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése”
című projekt keretében
megvalósuló képzésen részt vett
Jövedelemre vonatkozó adatok
(töltse ki az alábbi táblázatot aszerint, hogy az adott személy mely jövedelemcsoportból mekkora havi NETTÓ jövedelemmel rendelkezik)
Munkaviszonyból, közmunkaprogramból
származó jövedelem
Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem, őstermelői jövedelem
Nyugellátás, rokkant nyugdíj,
egyéb nyugdíj
Terhességi gyermekágyi segély, GYES, GYET,
GYED, családi pótlék, iskoláztatási támogatás
Tartásdíj, árvasági ellátás
(gyermekeknél szükséges feltüntetni)
Önkormányzati és munkaügyi szerv által
folyósított rendszeres pénzellátás (álláskeresési
támogatás, rendszeres szociális segély, stb.)

Jelölje X-szel, ha a személy
pályázóként vesz részt.

5. Pályázó

6. Pályázó

7. Pályázó

8. Pályázó

Személyes adatok (töltse ki)
Név
Születési név
Anyja neve
Születési hely
Születési dátum
Személyi igazolvány száma
Célcsoportok (jelölje X-szel)
Megváltozott munkaképességű
vagy fogyatékkal élő
Nyilvántartott álláskereső,
közfoglalkoztatási programban részt vevő
Nagycsaládos
Gyermekét egyedül nevelő szülő
45 év feletti munkavállaló
Aktív idős
Előnyben részesítés (jelölje X-szel)
Alacsony iskolázottságú (nem rendelkezik
középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel)
Hátrányos helyzetű vagy halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevel
Felmentés képzés alól (jelölje X-szel)
Sikeres érettségi vizsga informatikából
ECDL bizonyítvány
Informatikai felsőfokú végzettség
Informatikai OKJ bizonyítvány
GINOP 6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése”
című projekt keretében
megvalósuló képzésen részt vett
Jövedelemre vonatkozó adatok
(töltse ki az alábbi táblázatot aszerint, hogy az adott személy mely jövedelemcsoportból mekkora havi NETTÓ jövedelemmel rendelkezik)
Munkaviszonyból, közmunkaprogramból
származó jövedelem
Társas és egyéni vállalkozásból származó
jövedelem, őstermelői jövedelem
Nyugellátás, rokkant nyugdíj,
egyéb nyugdíj
Terhességi gyermekágyi segély, GYES, GYET,
GYED, családi pótlék, iskoláztatási támogatás
Tartásdíj, árvasági ellátás
(gyermekeknél szükséges feltüntetni)
Önkormányzati és munkaügyi szerv által
folyósított rendszeres pénzellátás (álláskeresési
támogatás, rendszeres szociális segély, stb.)

1. Pályázó aláírása

2. Pályázó aláírása

3. Pályázó aláírása

4. Pályázó aláírása

5. Pályázó aláírása

6. Pályázó aláírása

7. Pályázó aláírása

8. Pályázó aláírása

