IGAZOLVÁNY IGÉNYLŐ ADATLAP
POLGÁRŐR és IFJÚ-POLGÁRŐR IGAZOLVÁNYHOZ
Iktatószám:
I. A POLGÁRŐR EGYESÜLET ELNÖKE TÖLTI KI!
Az igazolvány igénylés oka:

Ifjú-polgárőr Első

Egyesület OPSZ tagságot igazoló tanúsítvány száma:

Csere Adatváltozás

IGAZOLOM: az igénylő polgárőr-igazolványra  / ifjú-polgárőr-igazolványra  jogosult, mert:
1) megfelel a Pőtv. 11 . § (2) bekezdésében megfogalmazott feltételeknek:
2) az OPSZ ………..… regisztrációs számú tagszövetségénél működő polgárőr egyesület tagja:
3) polgárőri alapismeretekből sikeres vizsgát tett, amelyről jegyzőkönyv készült:

P.H.





_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) az ifjú-polgárőr igazolványt igénylő alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik:

MELLÉKLET:

igazolványt kérelmező lakcímét igazoló hatósági igazolvány fénymásolata


Az igénylő személyi igazoló okmányának száma: ………………………………………….
Az igazolványt kibocsátó állam jelzése: HUN

OPSZ tisztség (akinek van):
Másik egyesületénél igényelt, meglévő polgárőr /ifjú-polgárőr igazolványának
darabszáma / és száma (akinek van): …… / ……..………………………………..

A kitöltött és adatfeldolgozásra továbbított adatlapnak mint magánokiratnak a másolatát
a nyilvántartásból törléstől számított 2 évig megőrzöm!!
Az igénylés jóváhagyásának dátuma:

Jóváhagyó egyesületi elnök aláírása

II. A POLGÁRŐR- / IFJÚ POLGÁRŐR-IGAZOLVÁNYT IGÉNYLŐ ADATAI:
1./ Családi és utónév (személyi igazolványban megadott)
Vezetéknév (előnévvel):

Utónév:

2./ Születési / Leánykori név (személyi igazolványban megadott)
Vezetéknév (előnévvel):

Utónév:

3./ Anyja születési / leánykori neve (személyi igazolványban megadott)
Vezetéknév (előnévvel):

Utónév:

4./ Születési idő:

Születési hely: 1. ország jelzése:

2. Település:

5./ Lakcím (lakcímet igazoló hatósági lakcímkártyában megadott)
Ország:

Település:

Irányítószám:

Utca, út, körút, stb. (Név után írandó: utca, út, körút, stb.) :
6./ Elérhetőség:
Telefon :

Házszám:

Mobil telefon:

E-mail:

AZ IGÉNYLŐ NYILATKOZATA: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon megadott adataim a valóságnak megfelelnek, továbbá büntetlen előéletű
vagyok, cselekvőképességem hatóság által nem korlátozott, valamint a polgárőr (ifjú-polgárőr) igazolvány igénylésére jogosító [I. 1-3., ifjú-polgárőrnél I. 1), 2) és 4) pontokban felsorolt]
feltételekkel rendelkezem. A polgárőr (ifjú-polgárőr) szolgálatot önként vállalom, és magamra nézve kötelezőnek tartom az OPSZ által kiadott, szolgálati és etikai szabályzatokat.
Figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdésében foglaltakra hozzájárulok a polgárőr (ifjúpolgárőr) igazolvány kiadása és nyilvántartása céljából fentiekben közölt adataimnak a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (Pőtv.)
rendelkezéseinek megfelelő feldolgozásához és az OPSZ zárt információs rendszerében történő nyilvántartáshoz, valamint jelen kitöltött adatlapnak – a feldolgozás után – az OPSZ
Igazgatási Szervezeténél, illetve az adatlap másolatának az igénylést jóváhagyó polgárőr egyesületnél való tárolásához:

Dátum:
Nyilatkozatot tevő aláírása
Ifjú polgárőr esetében a törvényes képviselő is aláírja,
aki ezzel az aláírásával – figyelemmel a Pőtv. 9/A. § (1) bek. b) pontjára,
valamint a Polgári Törvénykönyv 2:12. § (1) bekezdésére – egyúttal írásbeli, törvényes
képviselői hozzájárulását adja az IGÉNYLŐ ifjú polgárőri tevékenységének a végzéséhez.

_________________________________________________________
Ifjú polgárőr esetén a törvényes képviselőjének aláírása
A törvényes képviselő neve:
Lakcíme:
Személyi ig. száma:

Előttünk mint tanúk előtt:
_________________________________________________________
1. tanú aláírása
Név:
Lakcím:
Személyi ig. szám:

_________________________________________________________
2. tanú aláírása
Név:
Lakcím:
Személyi ig. szám:

III. MEGYEI/FŐVÁROSI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG OPSZ alkalmazásában lévő, adatkezelő irodavezetője A KITÖLTÖTT ADATLAPOT ÁTVETTE,
aki egyben nyilatkozik arról, hogy azt a feldolgozás után az OPSZ Igazgatási Szervezetnek archíválás céljából megküldi:
Dátum:
Nemzeti Egységes Kártya- (NEK-) azonosító:
Átvevő aláírása: ___________________________________

