
PÁLYÁZAT FELHÍVÁS 
 
 

A Pécsi Universitas Kollégium férőhelyeire 
(Szántó Kollégium) 

 
 
Komló Város Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem közötti együttműködés keretében 
1993. szeptemberétől lehetőség van 2 komlói fiatal városi önkormányzati támogatással 
történő kollégiumi elhelyezésére. A támogatással történő elhelyezés a jelölési jog biztosítása. 
 
Jelentkezhetnek a Pécsi Universitashoz tartozó felsőoktatási intézmények nappali tagozatára 
beiratkozott azon magyar állampolgárságú, komlói állandó lakhelyű hallgatók, akik a 
kollégiumi ellátásból kimaradtak, a 2012/2013. tanévre kollégiumi felvételi igényüket 
elutasították. 
 
Az elbírálás szempontjai a következők: 
 

I. szociális helyzet: 
- az egy főre jutó havi átlagjövedelem (nettó jövedelemigazolás alapján) 
- lakhatási körülmények 
- további tanuló családtagok (iskolalátogatási igazolás alapján) 

 
II. A család életkörülményeit nehezítő tényezők: 

- tartós vagy súlyos betegség a családban (orvosi igazolás alapján) 
- munkanélküli a családban, 
- egyéb tényezők, ami a hallgató életkörülményeit nehezíti 

 
A fenti szempontok figyelembe vételével benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a 
hallgató nevét, személyei adatait, pontos címét, a felsőoktatási intézmény (kar, évfolyam, 
szak) megnevezését, a hallgató lakcímkártyájának másolatát és a kollégiumi férőhely 
elutasításáról szóló értesítését. 
 
Pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Intézmény-felügyeleti 
Irodáján (7300 Komló, Városház tér 3. II. em. 218.) beszerezhető. A pályázat benyújtásának 
határideje 2012. augusztus 30. napja.  
 
A pályázat elbírálásáról 2012. szeptember 1. napjáig értesítést kapnak az érintettek. 
 
 
 
K o m l ó, 2012. augusztus 21. 
 
        Polics József 
        Polgármester 
 
 
 
 
 



 
PÁLYÁZATI ADATLAP 

 
A Pécsi Universitas Kollégium férőhelyeire 

(Szántó Kollégium) 
 
 

A PÁLYÁZÓ NEVE: 

 

Születési hely, dátum:                                                                                                                 -- 
 

Anyja születési (leánykori) neve: 

Állandó lakóhely 
 

 

Fels�oktatási intézmény1: 

Kar: 

Szak, szakpár: 

 

 
A pályázóval egy háztartásban él�k egy f�re es� havi nettó jövedelme: ________________Ft 
 
 
További jellemz� adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására: 
 
A pályázó önfenntartó: igen   /   nem   A pályázó eltartott: igen   /   nem 
 
A pályázó családjában az eltartottak száma: ______ f� 
 
A pályázó szülei elváltak:  igen   /   nem  A pályázó szülei különváltak:  igen   /   nem
  
 
A pályázó árva: igen   /   nem  
 
A pályázó félárva: igen   /   nem  
 
A pályázó állami gondozott, gyámolt: igen   /   nem  
 
A pályázó fogyatékossággal él�:  igen   /   nem A fogyatékosság megnevezése, mértéke: ______  
 
A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant: van   /   nincs  
 

                                                
 



A pályázó családjában munkanélküliség: van    /    nincs  Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: 
____ f� 

 
A pályázó részesül kollégiumi ellátásban: igen   /   nem 
 
 
 
A pályázó által a szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények: 
 
 
 
 
 
 
 
A kitöltött pályázati �rlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelez� mellékletek együttes benyújtásával érvényes.  
Jelen �rlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.  
 
Büntet�jogi felel�sségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati �rlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett 
adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
………………., 2012. 
 
 ……………………………………. 
         Pályázó aláírása 


