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NYILATKOZAT 
Indikátor teljesítésének alátámasztásához 

 
 

 
Nyilatkozattevő „ESZA résztvevőnek” minősül:          Igen           Nem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Kedvezményezetti adatok 

 

Ügyintéző: …..…………………… 

 

Projekt azonosítószáma: EFOP - 1.5.3-16-2017-00120 

 

Kedvezményezett megnevezése: Nőtincs Község Önkormányzata 

 

Résztvevő a projektbe belépett:   …….év  ….. hó  …..nap  

 

Nyilatkozattevő azonosítószáma:…………………................... 

 

Kedvezményezett 

(önkormányzat) 

által kitöltendő 

II. Nyilatkozattevő személyes adatai 
 
Név:……………………………………………………………………… 
 
Születés ideje:………………………………………………………… 
 
Lakóhely:………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………….. 
 
Telefon:…………………………………………………………………. 
 
E-mail cím:…………………………………………………………… 

 

Célcsoporttag 

által kitöltendő 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
 

Az EFOP - 1.5.3-16-2017-00120 számú 

„Humán szolgáltatások fejlesztése Nőtincs térségében” pályázathoz 

 
Nyilatkozom, hogy ismerem és támogatom a fent megjelölt program célkitűzéseit.  

Kijelentem, hogy a pályázat keretében nyújtott szolgáltatások (pl. rendezvények, 

szűrővizsgálatok, képzések) közül azokon, amelyek az én és családom érdeklődési körébe 

tartoznak, szívesen részt veszek.  

 

Különösen érdekelnek az alábbi programok:  

  Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programok 

  A munkaerőpiaci integráló programok 

 

Hozzájárulok, hogy az általam rendelkezésre bocsátott adatokat a kedvezményezett a 

projekt végrehajtása során a projekt előrehaladási jelentések elkészítésekor felhasználja.  

 

 

 

 
 
 
    ......................................   
  Nyilatkozattevő aláírása 
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NYILATKOZAT 
Nemzetiséghez való tartozásról 

 
Név:   ........................................................  
 
Az alábbi nemzetiséghez tartozónak vallom magam:  
 

   szlovák    német    cigány (roma)    szlovén 

    egyéb:  ...............................      nem kívánok nyilatkozni 

 
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatot önként, rábeszéléstől vagy egyéb befolyásól 
mentesen a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 11. § (1) bekezdése 
alapján tettem, és aláírásommal egyben hozzájárulok a tájékoztatóban meghatározott 
céloknak megfelelő felhasználásához.  
 
 
  ..........................................  
 Nyilatkozattevő aláírása 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
Az EFOP - 1.5.3-16-2017-00120 számú 

„Humán szolgáltatások fejlesztése Nőtincs térségében” pályázathoz 

 
Nyilatkozom, hogy ismerem és támogatom a fent megjelölt program célkitűzéseit.  
Kijelentem, hogy a pályázat keretében nyújtott szolgáltatások (pl. rendezvények, 
szűrővizsgálatok, képzések) közül azokon, amelyek az én és családom érdeklődési körébe 
tartoznak, szívesen részt veszek.  
Hozzájárulok, hogy az általam rendelkezésre bocsátott adatokat a kedvezményezett a 
projekt végrehajtása során a projekt előrehaladási jelentések elkészítésekor felhasználja.  

 
 

 
 
   ......................................   
  Nyilatkozattevő aláírása 
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NYILATKOZAT 
Célcsoportba való tartozásról 

 
Alulírott  .....................................................  nyilatkozom, hogy az EFOP 1.5.3.-16-2017-00120 

azonosító számmal ellátott projektben részt vehetek, mert:  

1.)  a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének jelölt pontja(i) alapján hátrányos 

helyzetűnek számítok.  

 

Vonatkozó pontokat kérjük jelölni! 

1.) 

 Foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem állok.  

 Alacsony iskolai végzettséggel rendelkezem, nem szereztem középfokú végzettséget vagy 

szakképesítést.  

 50 éven felüli, de 65 év alatti életkorú személy vagyok.   

 Megváltozott munkaképességű személy vagyok.  

 Gyermekgondozást segítő ellátásról / gyermekgondozási díjról / gyermeknevelési támogatásról / 

ápolási díjról visszatérő vagyok.  

 Pályakezdő vagyok / 25 év alatti életkorú fiatal vagyok.  

 Egy vagy több eltartottat egyedül nevelő felnőtt vagyok.  

 Olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személy vagyok, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi 

egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és az így 

alulreprezentált nemi csoportba tartozom.  

 Etnikai kisebbséghez tartozó személy vagyok (akinek szakmai, nyelvi képzése vagy szakmai 

tapasztalata megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy 

biztos munkahelyen.) 

 

 

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

 Résztvevő aláírása 
 


