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Ügytípusa:    Pécsi kollégiumi férőhely-Pályázat 

Pályázat rendje: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi 

Tudományegyetemmel kötött szerződés alapján 10 kollégiumi 

férőhelyet biztosít a Szántó Kovács János Kollégiumban a pécsi 

felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató zalaegerszegi 

hallgatók számára. A kollégiumi férőhelyek elnyerésének pályázati 

rendjéről ZMJV Önkormányzata többször módosított 9/2004. (III. 05.) 

számú önkormányzati rendelete rendelkezik.  

 

Pályázat benyújtása:  A kollégiumi férőhelyek kizárólag pályázat útján nyerhetőek el, a 

pályázatokat a Humánigazgatási Bizottsághoz kell benyújtani, 

ZMJV Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára 

címezve.  

Határideje:    Minden év augusztus 25. 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

 

A pályázó 

a.) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik, 

b.) tanulmányait valamely államilag elismert pécsi felsőoktatási 

intézmény nappali tagozatán végzi,  

c.) az első diploma megszerzése érdekében főiskolai vagy 

egyetemi szintű alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA 

képzésben vesz részt, vagy a képzésre felvételt nyert és    

         halasztással nem élt, 

d.) jogosult a kollégiumi férőhely iránti kérelem benyújtására, de 

kérelmét helyhiány miatt elutasították. 

 

Szükséges iratok: 

A pályázati adatlap beszerezhető Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán (Kossuth u. 17-

19.), illetve letölthető Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hivatalos 

portáljáról (www.zalaegerszeg.hu ) az „E-ügyintézés → 

formanyomtatványok → oktatási - kulturális ügyek” és a 

„Kultúra, Köznevelés, Sport rovat, az utóbbiban a „Felsőoktatás” 

alcím alatt. 

 

http://www.zalaegerszeg.hu/


 

Pályázat elbírálása:  

A bizottság hatáskörét az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 9. §-a alapján 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Pécsi Tudományegyetem zalaegerszegi 

kollégiumi férőhelyei elnyerésének pályázati rendjéről szóló 

35/2021. (VI.21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. 

§ (3) bekezdése állapítja meg, illetékességét az Ákr. 16. § (2) 

bekezdése alapozza meg. 

A bizottság határozata az Ör. 2. §-ában, 3. § (1) és (3) 

bekezdésében, illetve az Ákr. 80. § (1) bekezdésében, 81. § (1)-

(2) bekezdésében foglaltakon alapul.     

A jogorvoslatról való tájékoztatást az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján a bizottság mellőzte. 

Az eljárás illetékmentessége az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 2. melléklet II. 2. c) pontja alapján biztosított. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 
 


