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Pályázat azonosítószáma1:  

 

1. Pályázó alapadatok: 

Pályázó neve:  

Szül. helye, ideje:  

Anyja neve:  

Állandó címe:  

Levelezési címe:  

Telefonszáma:  

e-mailcíme:  

Adóazonosító jele:  

(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni a táblázatot)  

 

2. Az „Önkormányzati lakáspályázat fiataloknak” című felhívás A. mellékletében közzétett 

lakások közül az alábbiakra nyújtom be pályázatomat: 
 

Lakás 

sorszáma 

„A” melléklet 

szerint 

Lakás címe 
A. melléklet szerint 

Beköltöző 

felnőttek száma 

Együtt költöző 

kiskorú 

gyermekek 

száma 

 
 

   

(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni a táblázatot. Az elnyerni kívánt lakások sorrendjének megfelelően töltse ki.)  

 

3. A pályázat tartalmi értékeléséhez nyújtott információk: 

 

(A táblázat kitöltendő oszlopába „igen” vagy „nem” válasz adható)  

Értékelési szempont Értékelési szempont alábontása igen/nem 

1. 
A pályázó családi 

állapota 

A pályázó egyedül költözik  

A pályázó házastársával vagy élettársával vagy 1 kiskorú 

gyermekkel együtt költözik 
 

A pályázónak és házastársának/élettársának 1 kiskorú gyermeke 

van 
 

A pályázónak és házastársának/élettársának 2, vagy több 

kiskorú gyermeke van 
 

2. A pályázó érettségivel rendelkezik   

 
1 Nagyatád Város Önkormányzata a pályázat beérkezését követően tölti ki. 
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A pályázó iskolai 

végzettsége 

A pályázó érettségire épülő szakképesítéssel rendelkezik  

A pályázó felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik  

A pályázó felsőfokú BSC, vagy MSC végzettséggel rendelkezik  

3. 
Ifjúsági közösségi 

tér tagság 

A pályázó tagja az ifjúsági közösségi térnek (Nafigyelj!).  

A pályázó tagja az ifjúsági közösségi térnek (Nafigyelj!), de az 

alapítást követően, legkésőbb a pályázat benyújtását megelőző 

napon lépett be. 

 

 

4. Önkéntes közösségi tevékenység 

 

Az lakhatási támogatásban részesített fiatalok önkéntes közösségi tevékenységet az alábbi 

területeken végezhetnek Nagyatádon: 

 

(Kérjük válasszon az alábbi táblázatban felsorolt önkéntes közösségi tevékenység közül, vállalását 

jelölje x-el) 
 

Jelölje 

X-szel 
ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEK 

Önkéntes program: 

 Az ifjúsági közösségi tér (Nafigyelj!) szervezésében, működtetésében való felelősségi 

körhöz kötött aktív tevékenység. 

 A helyi nyugdíjas klubokkal együttműködve idősek számára felolvasások tartása, 

informatikai tanácsadás, internethasználat oktatása és a közösségi online alkalmazások 

használatának segítése pl: az idősek távolban lévő családtagjaikkal való kapcsolattartás 

érdekében facebook, skype használat támogatása. Online levelezés használatának segítése. 

 A Naplemente Idősek Otthonának látogatása, foglalkozások egyénre szabott szórakozási 

tevékenység, játékok,(kártya, rejtvény) felolvasás és beszélgetés. 

 Közreműködés házi segítségnyújtásban a Szociális Központ munkatársainak útmutatása 

alapján. 

 A nagyatádi általános iskolákban a gyermekek számára szervezett rendezvényeken való 

segítés (előkészítés, lebonyolítás, tanulók kísérete). A tanórán kívüli foglalkozások, 

szabadidős tevékenységekbe történő bekapcsolódás. 

 Hátrányos helyzetű gyermekek számára kézműves foglalkozások tartása együttműködve a 

helyi Gyermekjóléti Központ munkatársaival, a helyi civil szervezetekkel. 

 Családok Átmeneti Otthonában gyermekek tanulásának segítése. Csoportos korrepetálás 

nyelvből, házi feladatok elkészítésében való segítségnyújtás. Az intézmény 

rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában való részvétel. 

Közösségi tulajdon felújítása-fejlesztése: 

 A projekt keretében létrehozott ifjúsági közösségi tér helyszínének alakítása, pl: festés, 

bútorok készítése, dekortextíliák varrása. 

Közösségi akciók, közösségi élményeket biztosító aktivitások: 

 Az önkormányzati hagyományos éves rendezvények, programok (pl. Város Napja, Városi 

Gyereknap, Kisgyermekek-, Idősek karácsonya) szervezésében való közreműködés, ezeken 

részvétel- hosztesz, segítő, tevékenység. 

 Gyermekrendezvényeken programelemek megvalósítása (pl: kézműves foglalkozás, 

arcfestés, barkácsolás, sport feladatok lebonyolítása, felügyelete), 
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 Marketing tevékenységben közreműködés pl: riporterkedés a helyi Tv-nél, sajtócikkek 

írása, feltöltendő szövegek megfogalmazása. 

 A nagyatádi általános iskolákban rendezvényeken, iskolai programokon való 

segítségnyújtás. 

 A város civil szervezetei által szervezett programok, rendezvények előkészítésében, 

lebonyolításában segítségnyújtás (pl. Zenés nyári esték). 

 A város által támogatott és a városi sportegyesületek szervezésében megrendezésre kerülő 

sportrendezvényeken (pl. eXtremeMan országos hosszú távú triatlon OB, Wink Nagyatád 

félmaraton) közreműködés. 

 A Nagyatádi Kulturális és Sportközpont és intézményei (Művelődési Központ, Városi 

Sportcsarnok, Mudin Imre Sportpálya, Városi Múzeum, Városi Könyvtár, Turisztikai 

Központ) rendezvényeinek, programjainak előkészítésében, lebonyolításában 

közreműködés. 

Egyéb  

 A pályázó saját ötlet alapján tervezi a közösségi önkéntes tevékenység megvalósítását, 

melyet a pályázat részét képező Motivációs levélben részletesen bemutat 

 

5. Adatkezelés: 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és 

mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy 

amennyiben a pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet 

fel, úgy a pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.  

 
6. Pályázó kötelező vállalásai/nyilatkozatok 

 
Jelölje 

X-szel 
A pályázó pályázata benyújtásával2 

 Hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal kapcsolatos személyes adatait a pályázatot kiíró 

Nagyatád Város Önkormányzata nyilvántartásba vegye, illetőleg a lakhatási támogatás 

időtartama, a projekt megvalósítási időszaka alatt maga kezelje 

 Hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a lakhatási támogatás pályázat lebonyolítása és 

a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából kezelje. 

 Vállalja, hogy a benyújtott lakhatási támogatás pályázata értékelése során személyes 

meghallgatáson vesz részt. 

 Vállalja, hogy támogatás esetén Nagyatád Város Önkormányzata EFOP-1.2.11-16-2017-

00034 számú projektjének megvalósítása keretében Adatkezelési kérdőívet tölt ki. 

 Vállalja, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben 

állandó lakóhelyet létesít, lakcímkártyáját Támogató illetékes munkatársának bemutatja. 

 Vállalja, hogy a megítélt bérlakásban életvitelszerűen él, állandó lakcímmel rendelkezik 

folyamatosan a támogatott lakhatás max. 24 hónapja alatt. 

 Vállalja, hogy támogatás esetén az előírt 50.000,- Ft összegű kauciót megfizeti a bérlakásba 

költözésig. 

 Vállalja, hogy a támogatott lakhatás 24 hónapja alatt fizeti a bérlakás teljes körű 

rezsiszámláit. 

 Vállalja, hogy az önkéntes közösségi tevékenységét elsősorban a pályázatban megjelölt 

területeken végzi, de szükség esetén egyéb tevékenységeket is vállal. 

 Vállalja, a támogatás feltételét ifjúsági közösségi tér (Nafigyelj!) tagságot, melyet az 

lakhatási támogatási időszak teljes időtartama idejére fenntartja, ifjúsági közösségi tér 

(Nafigyelj!) életében aktívan részt vesz. 

 
2 A pályázat kötelező elemei, kérjük minden cellába tegyen X-et. 
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 Nyilatkozik, hogy a pályázónak, vagy vele együtt költöző lakótársának, illetve 

házastársának nincs Nagyatádon beköltözhető lakóingatlan tulajdona. 

 Nyilatkozik, hogy nem vezető tisztségviselő Nagyatád Város Önkormányzatában, nem tagja 

Nagyatád Város Önkormányzat képviselőtestületének, valamint nem a fentiek PTK szerinti 

közeli hozzátartozója. 

 

 

Nagyatád, _______ év _____________________hónap _____nap  

 

 

 

 

 

_______________________  

pályázó saját kezű aláírása  
 


