1. melléklet a 6/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
EFOP-1.5.3-16-2017-00118 KÓDSZÁMÚ
„Humán szolgáltatások fejlesztése Igal és környékén” című pályázat
ÖSZTÖNDÍJPROGRAM
PÁLYÁZATI ŰRLAP
A pállyálzáti űrllarláp kitöltétésltése klsése k költétéstése klése kzöltéla! Amése knnyibése kn á pállyálzát kitöltétésltése klsése k kése klzzése kl töltétésrtése klnik, kése klrjűrltésk
NYOMTATOTT NAGY BETŰKEETKET hásználljöltén!
1. A PÁLYÁZÓ ADATAI
1.1. Személyes adatok
Név:
Lakcím:
Szül. hely, idő:
Anyja leánykori
neve:
Lakóhely (állandó
lakcím):
1.2. Tanulmányokra vonatkozó adatok
Tánűrllöltéli jöltégviszöltényá (kése klrjűrltésk, álálhűrllzálssál jése klöltétésljése k):
Mése kgkése kzdése ktt ése klvföltélyám szálmá á 2019/2020. tánése klvbése kn:
Költétészése klpisköltélái vágy fése klsöltélaöltéktátálsi tánűrllmálnyái söltéráln ismése kltése kltése k ése klvföltélyámöltét (kése klrjűrltésk, álálhűrllzálssál jése klöltétésljése k):
2019/2020. ése klv I. fése kllése klvi tánűrllmálnyi áltlágá (hágyöltémálnyöltés
áltlágszálmításltáls szése krint, á mágátártáls ése kls szöltérgálöltém jése kgyése kk
kivése kltése klése klvése kl):
A kivállásztáls álápjálűrll szöltélgállöltél tánűrllmálnyi áltlág válámése kly
tántálrgyi öltésztállyzátá ése klése klgtése klése kn (kése klrjűrltésk, álálhűrllzálssál jése klöltétésljése k):
Igázöltélátlán hiálnyzálsölték szálmá 2019/2020. tánése klv I.
fése kllése klvése klbése kn (öltélrálbán, ámése knnyibése kn rése klése kválns):
Igázgátöltéli, öltésztállyföltélanöltétéski, száktánálri mése kgröltéválsbán rése klszése ksűrltéslt
á 2019/2020. tánése klv I. fése kllése klvése klbése kn (kése klrjűrltésk, álálhűrllzálssál jése klöltétésljése k,
ámése knnyibése kn rése klése kválns):
Rése klszése ksűrltésl-ése k máls (tánűrllmálnyi/szöltéciállis) öltétéssztöltétésndításljbán:
(IGEN vállász ése ksése ktése kln áz öltétéssztöltétésndításlj tításlpűrlsá/öltétéssszése kgése k):

Költétészése klpisköltélái tánűrllöltél
Fése klsöltélaöltéktátálsbán hállgátöltél
IGEN / NEM

IGEN / NEM

IGEN / NEM

IGEN/NEM

1.3. Kapcsolattartási adatok
E-máil cításlm:
....................................................................................
Tése klése kfölténszálm:
....................................................................................

2. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI
Az intése klzmése klny nése kvése k:
....................................................................................
Cításlmése k:
....................................................................................
OM ázölténöltésításltöltéljá:
....................................................................................
3. NYILATKOZATOK
3.1. Kijése klése kntése km, höltégy á fése knti ádátölték á válöltélsálgnák mése kgfése klése klnése kk.
3.2. Az inföltérmálciöltéls öltétésnrése kndése klkése kzése klsi jöltégröltéll ése kls áz inföltérmálciöltélszábádsálgröltéll szöltéllöltél 2011. ése klvi CXII.
töltétésrvése klny 5. § (1) bése kkése kzdése klsése k álápjáln höltézzáljálrűrllölték, höltégy áz öltétésnköltérmálnyzát áz álltálám költétészöltétéslt
szése kmése kllyése ks ádátáimát kése kzése kljése k, á szűrltésksése klgése ks igázöltélálsöltékát mése kgkése klrjése k.
3.3. Tűrldöltémálsűrll vése kszése km, höltégy válöltéltlán ádátköltétészlése kls ése ksése ktése kln á jöltégöltésűrllátlánűrll ése kls röltésszhiszése kműrllaése kn
igése klnybése k vése ktt, málr kiűrltált öltétéssztöltétésndításlját á föltélyöltélsításltöltél szése krv visszáköltétésvése ktése kli.
3.4. Az öltétéssztöltétésndításlj föltélyöltélsításltálsált (kitöltétésltése kndöltéla) á
.................................................................................... -náll (hitése klintése klzése kt nése kvése k) vése kzése ktése ktt
..................................... - ..................................... - ..................................... szálműrll bánkszálmlálrá áltűrltálni
szításlvése kskése kdjése knése kk.

Kése klt.:

………………….. , .................. höltélnáp ........... náp

Alálításlráls (kiskorú pályázó esetén törvényes képviselő is aláír):

............................................................................
Pállyálzöltél

..............................................................................
Szűrltéslöltéla/Töltétésrvése klnyése ks kése klpvisése klöltéla

