
Információ-kérés az embdsztgy@googlegroups.com e-mail címen vagy a 06/203558163-as 
telefonszámon lehetséges. 
 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

„...a tehetségben éppen az a szép, hogy él, 
hogy kiszámíthatatlan, meglepő. 

Hogy utólag úgy evidens, akár egy kör, 
de előre mégis tökéletesen megjósolhatatlan." 

(Konfuciusz) 
 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata elismerésben részesíti  
azokat a fiatalokat,  

akik a 2019. évben sport, kulturális, műszaki, szakmai, valamint 
informatikai tevékenységükkel kiemelkedő eredményt értek el a 

2019. január 1 - 2019. december 1. közötti időszakban 
 

Jelentkezési feltétel: 

 Dunaszentgyörgyi állandó lakhely 
 Felső korhatár: a kiírás évében végzett 12. évfolyam 

 
A pályázati jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek: 

 a pályázó, illetve a 18 év alatti pályázók esetén a törvényes képviselő lakcímkártyája lakcímet 
igazoló oldalának másolata 

 a pályázó által elért eredmény(eke)t igazoló oklevél/ek másolata 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2019. december 10., kedd, 16. óra 

A pályázatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni Dunaszentgyörgy Község 

Önkormányzata Képviselő Testületének Együttműködési Bizottságnak 

címezve! 
(Polgármesteri Hivatal, 7135. Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 90.)  
 
Megjegyzés: 
A pályázati felhíváshoz jelentkezési lap tartozik, mely a dunaszentgyorgy.hu oldalról letölthető.  
(A pályázati dokumentum 2 oldalas.) 
Kulturális tevékenység alatt értendő: a zenei, a művészeti, illetve mind a humán, mind a reáltantárgyi 
körbe sorolt területek. 

 

A pályázat eredményhirdetésére  
2019. december 15-én az Adventi koszorú c. ünnepi műsor  

alkalmával kerül sor a faluházban. 
 
 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő Testületének  
Együttműködési Bizottsága 

 SZÍVBŐL JÖVŐ PROGRAMOK 2019 

TEHETSÉGES IFJÚSÁG 
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SZÍVBŐL JÖVŐ PROGRAMOK 2019 

TEHETSÉGES IFJÚSÁG  

Pályázati jelentkezési lap 

kiemelkedő sport, kulturális, műszaki, szakmai, valamint informatikai tevékenység önkormányzati 

elismerésére dunaszentgyörgyi állandó lakhellyel rendelkező fiatalok (felső korhatár: a kiírás 

évében végzett 12. évfolyam) részére  

a 2019. január 1- december 1. közötti időszakra. 

 

 
(Kézírással és gépelve is kitölthető!) 

1. Név: …………………………………………………………...……………………………………………………………………….  

2. Születési dátum, hely: …………………………………………………………………………………………….…………… 

3. Anyja lánykori neve: …....……………………………………………………………………………………………………… 

4. Lakcím: 7135. Dunaszentgyörgy 

utca, házszám: …………………………………………. 

e-mail: ………..……………………..………… telefonszám:………………………………...   

5. Iskolai végzettség (a megfelelő rész aláhúzandó vagy az egyéb rovat kitöltendő):  

általános iskola     gimnázium     szakgimnázium     szakiskola     egyéb: …………………………………..  

6. Jelenleg végzett/elvégzett tanintézmény neve: …………………………………………………………………... 

címe: .………...………………………………………………………………………… e-mail címe: ……………………………. 

szak(ok): …………………………………………….…... 

7. Felkészítő tanár neve: …………………………………………………………………………………………………………. 

8. Megjegyzések: …………………………………………………………………..……………………………………………….. 

 

Dátum: ………………………………., 2019. ………………. hó …………… napján   

 
 
……………………..……………………………….                         …..……………………………………………………………… 
                pályázó aláírása                                              pályázó törvényes képviselőjének aláírása 
  
  
A pályázó a jelentkezési lap aláírásával hozzájárul az általa megadott adatok pályáztató általi, a pályázat elbírálásához szükséges mértékű 

kezeléséhez. 


