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HIRDETÉS 
 

 

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot hirdet a vagyonkezelésében lévő 1 db szolgálati 

lakás bérleti jogának elnyerésére. 

 

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot hirdet az alábbi címen található egyetemi lakás 2 évre 

szóló bérleti jogának elnyerésére: 

 

- 7632 Pécs, Tildy Z. utca 5. I/4. 50 m2 alapterületű 2 szoba összkomfort 

 

 

A beköltözés várható legkorábbi időpontja: 2018. október 01. 

 

Pályázhat minden, a Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló 

munkavállaló. 

 

Teljes pályázati szöveg és Pályázati formanyomtatvány „PTE szolgálati lakások” bérleti 

jogának elnyerésére 
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Pályázati felhívás 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot hirdet az alábbi címen található egyetemi lakás  

2 évre szóló bérleti jogának elnyerésére: 

 

- 7632 Pécs, Tildy Z. utca 5. I/4. 50 m2 alapterületű 2 szoba összkomfort 

 

 

 

a mindenkor érvényes, „A Pécsi Tudományegyetem kezelésében levő ingatlanok, helyiségek, 

lakások, szálláshelyek, és sportlétesítmények minimális bérleti díjairól” szóló gazdasági 

főigazgatói utasításban szereplő díjtételekkel. A bérleti díj jelenlegi értéke: 25.000,- Ft /hó.  

A bérleti díjon felül a bérlőt terhelik a lakás fenntartásával járó rezsiköltségek (közüzemi 

díjak, közös költség). 

 

A beköltözés várható legkorábbi időpontja: 2018. október 01. 

 

 

Pályázatot a Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy 

nyújthat be. 

 

A pályázatokat a Pécsi Tudományegyetem Kancellária Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság 

Műszaki Főosztály Szállásmenedzsment irodán (7633 Pécs Szántó Kovács János u. 1/D 

Kollégium, munkanapokon 9.00-15.00 óráig) kell benyújtani vagy a PTE Kancellária 

Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság Műszaki Főosztály Szállásmenedzsment 7633 Pécs, 

Szántó Kovács János u. 1/b. címre kell megküldeni úgy, hogy azok legkésőbb  

 

2018. szeptember  07. napján 13 óráig beérkezzenek. 

 

 

A pályázatokat az e célra rendszeresített, és az egyetem honlapjáról (www.pte.hu) letölthető 

pályázati kiírás 1. számú mellékletét képező „formanyomtatványon”, a szükséges 

igazolásokkal együtt kell beküldeni. A borítékon kérjük feltüntetni: Lakáspályázat.  

 

Az elkésett, vagy tartalmi, illetve formai szempontból hiányos pályázatok érdemi vizsgálat 

nélkül elutasításra kerülnek.  

 

További információk: 

 

Fábián Gabriella 

mobilszám: 30/467-49-14 

belső telefon mellék: 21158 

e-mail cím: skutnik.gaborne@pte.hu 

 

 

Az a pályázó, aki az elbírálást követően értesítve lett a szolgálati lakás bérleti jogának 

elnyeréséről, de szerződéskötéskor meggondolja magát és visszalép, kizárja magát a soron 

következő lakáspályázatból! 

mailto:skutnik.gaborne@pte.hu
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A pályázathoz mellékelni kell: 

 

1. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban szereplő adatok a valóságnak 

megfelelnek és, hogy a lakás bérletével kapcsolatos anyagi kötelezettségeket 

megismerte és azok teljesítését vállalja, 

2. munkáltató által kiállított jövedelemigazolást, valamint a pályázó házastársa, 

élettársa vagy a pályázóval együtt költöző keresőképes személy(-ek) 

jövedelemigazolását, amely kiterjed az esetleges rendszeres levonások tartalmára, 

értékére is. 

 

A benyújtott pályázatok alapján a bérlőket a Pécsi Tudományegyetem Humánpolitikai 

Igazgatósága és a Közalkalmazotti Tanács jelöli ki. 

  
 

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

 

 

melléklet: „Formanyomtatvány” benyújtandó kérelemhez 

 

 

Pécs, 2018. augusztus 21. 
 

 

 

 

 

 

Berkes György 

 műszaki szolgáltatási igazgató
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1. számú melléklet 

Formanyomtatvány 

A Pécsi Tudományegyetem tulajdonában, illetve kezelésében álló  

 

 Pécs, ………………………... utca ……… szám  …………m2 alapterületű ………….. 

szoba összkomfort lakás bérleti jogának elnyerésére benyújtandó kérelemhez 

 

 

A kérelmező adatai: 

Név/ leánykori név: ………………………………………………………………….. 

Születési hely és idő: ………………………………………………………………….. 

Munkahely (Kar, tanszék, más egység): ………………………..………………………………….. 

Beosztás: ……………………………………………………………………. 

Telefonszám, elérhetőség: ……………………………………..…………………………………… 

Értesítési cím: …………………………………………………..…………………………………… 

 

Kérelmező jelenlegi lakáskörülményei: 

 

Hány évre kívánja a szolgálati lakás bérleti jogát elnyerni (a kívánt időtartamot kérjük bekarikázni): 

1 év 2 év 

 

A bérleti jog elnyerésére irányuló kérelem indokai: …………………………….……………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

A lakásba beköltözni kívánók (ezen belül eltartottak) száma1: ………………………………………… 

 

Van-e szolgálati lakásba költözni kívánók nevén lakóingatlan Pécsett vagy a város 30 km-es 

vonzáskörzetében? ................................................................................................... 

 

Pécs, 2018. …. …………………     ……………………… 

kérelmező aláírása 

                                                 
1 Kereső személyek esetén a kérelemhez csatolni kell a kereső személy munkáltatója által kiadott kereseti 

igazolást, illetve eltartott esetén pedig az anyakönyvi kivonatot is! 
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NYILATKOZAT EGYETEMI LAKÁS BÉRLETI JOGÁNAK ELNYERÉSÉRE  

BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATHOZ 

 

 

 

Alulírott………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………..……………… 

 

………………………………………………………………………………………..……………… 

 

(név, születési idő, hely, lakcím) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam az 

egyetemi szolgálati lakás bérleti jogának elnyerésére benyújtott pályázatban feltüntetett adatok a 

valóságnak megfelelnek, valamint hogy a pályázati feltételeket megismertem és azok teljesítését 

vállalom. 

 

 

Pécs, 2018. ……………………… 

 

 

 

 

………………………….       ……………………………. 

        pályázó aláírása      pályázó     

házastársa/élettársa aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek: 

 

1. Munkáltatói igazolás(ok):  …………….pl. 

2. Pályázó nyilatkozata:   …………….pl. 

3. Jövedelemigazolás(ok):   ….…………pl. (mely kiterjed a rendszeres levonásokra is!!!) 

4. Anyakönyvi kivonat (eltartottak esetén) 

 

 

 

Pécs, 2018. ……………………… 

 

 

 

 

………………………….      

    pályázó aláírása  


