Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat

JELENTKEZÉSI LAP
(beküldési határidő: 2020. június 30.)
CIGÁNY SZÁRMAZÁSÚ FIATALOK 2020. ÉVI TÁMOGATÁSI
PÁLYÁZATÁRA

1. A jelentkező
Neve
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye:
Születési dátuma:
Családi állapota:
2. Állandó lakhelye
Megye
Irányítószám
Helység
Utca, út, tér, köz
Házszám, emelet ajtó
Telefon körzetszámmal
3. Értesítési címe
Megye
Irányítószám
Helység
Utca, út, tér, köz
Házszám, emelet ajtó
Email cím
Telefon körzetszámmal

Cím: 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.; 3501 Miskolc, Pf. 161.
Telefon: (06-46) 514-586, BM: (31) 21-86; Fax: (06-46) 514-586, BM: (31) 25-06
E-mail: vanczakz@borsod.police.hu
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4. Azonosító adatai
TAJ szám:
Személyi igazolvány száma:
Adóazonosító jele:

5. A jelentkezővel közös háztartásban élő közvetlen hozzátartozók (név, rokonsági fok):

6. A pályázó által látogatott középfokú oktatási intézmény
Neve
Címe
Telefonszáma
Osztályfőnök neve

7. A jelentkező tanulmányi átlageredményei a középfokú oktatási intézmény
1. osztályában (félévi)

1. osztályában (év végi)

2. osztályában (félévi)

2. osztályában (év végi)

3. osztályában (félévi)

Kijelentem, hogy büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár vagyok, az érettségi
vizsgámat követően jelentkezek valamelyik rendészeti szakgimnáziumba, vagy a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára. Vállalom a hivatásos szolgálati viszony
létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítését, valamint ezt követően a
hivatásos szolgálati viszonyt.
(A szakiskolai tanulmányok befejezését követő tanévben vállalom az érettségi megszerzésének, és a
tanulmányok ennek megfelelő folytatását.)
Vállalom, hogy a hivatásos szolgálatra való előzetes alkalmasságomat jogszabályi rendelkezésekben
rögzített egészségügyi, pszichikai és fizikai vizsgálatokkal megállapítsák.
Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez, lakó- és családi körülményeim, továbbá életvitelem
kifogástalanságának, korábbi esetleges büntetéseimre vonatkozó adataim – a követelményeknek való
megfelelés megállapítása érdekében történő – előzetes, és a Rendőrség által a támogatási szerződés
hatályának tartama alatti ellenőrzéséhez.
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Közeli hozzátartozóim és a velem egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és
befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

_____________________, 2020. év ____________________ hó _________nap

Szülő, vagy gondviselő
aláírása
(ha a jelentkező még nem
töltötte be a 18. életévét)

JELENTKEZÉSI LAP
(beküldési határidő: 2020. június 30.)

Jelentkező aláírása

