Misszióstársaság (Lazaristák). Szent Vince Kollégium és Szakkollégium
2081. Piliscsaba, Templom tér 14.
Levelezési cím: 2087 Piliscsaba, Pf. 46.
Tel./Fax: (26)-375-083/ 2401
e-mail: szvkoll@gmail.com

Információk a kollégiumba való beköltözésről
A kollégiumba 2017. szeptember 1-től munkanapokon


Szt. Lujza Házba 8:00 - 20:00 óra között,

Amennyiben ez nem megoldható, a kollégiumi portaszolgálattal történt előzetes egyeztetés
után, lehetséges beköltözés más időpontban.


Szent Lujza Ház portájának telefonszáma: +36-26-575-083

A beköltözés feltétele: legalább egyhavi díj befizetése – beköltözéskor be kell
mutatni a befizetést igazoló dokumentumot. Lehetőség van egy összegben történő fizetésre
(az egész félévre, azaz 5 hónapra), ugyanakkor részletfizetést is lehet kérni. A befizetési
bizonylatot meg kell őrizni.
A befizetés bankszámlánkra történik: vagy a CIB bankfiókban, vagy átutalással.
Bankszámlánk adatai:
Szent Vince Kollégium
CIB Bank
11101404-18677320-36000001
Beköltözéskor a biztonsági díj (kaució) a portán befizethető, összege: 12.000,- Ft.
Ha nem kerül sor levonásra, a biztonsági díjat a tanév végén visszaadjuk.
A kollégiumi térítési díj ellenében a kollégista ún. alapellátást kap. Ebbe az
alábbiak tartoznak:







lakószobában: ágy, szekrény, íróasztal, szék, polc;
fürdőszoba, WC használat;
hűtőszekrény, (6-8 személy részére egy 120 literes hűtő);
konyha, mosókonyha használat;
porszívó és takarításhoz szükséges eszközök használata;
a kulturált életvitelhez szükséges eszközök: pl. vasaló, vasalóállvány stb.









a szabályzatokban (SzMSz, Házirend) rögzített módon a kollégium közös helyiségeit
használata (kápolna, TV-terem, számítástechnikai eszközök);
a kollégium közös helyiségeit napi takarítása, évi rovarmentesítés;
orvosi ellátás;
internet használat (vezetékes és wi-fi);
étkezéshez, főzéshez személyes felszerelést, hozni kell.
a hűtőbe élelmiszert csak névvel ellátott műanyag dobozokban tarthatnak.
a lakószobákat az ott lakók kötelesek rendszeresen takarítani, tisztán tartani

Az épületekben fénymásoló-nyomtató készülék található, melyet az „Árkus” nevű
cég üzemeltet.
A félévi kollégiumi díj Szent Lujza Házban:



államilag támogatott hallgatók: 110.000,- Ft (havi részlet: 22.000,- Ft)
költségterítéses hallgatók: 135.000,- Ft (havi részlet: 27.000,- Ft).

A II. félévre a kollégiumi díj összege nem változik, ugyanakkor egyhavi díjat
legkésőbb 2018. február 10-ig be kell fizetni. (részletfizetést lehet kérni).
A lakószobában használt, saját tulajdonú elektromos eszközök használata után
(pl.: asztali számítógép, hűtőszekrény) villanyszámla-hozzájárulást kell fizetni, melynek
összege 1.500,- Ft/tanév.
A kollégiumban ágynemű igényelhető (kéthetente csere). A szolgáltatás havi díja
2.000,- Ft.
A felmerülő, esetleges további kérdésekkel, kérem forduljon a kollégium
vezetéséhez. Az elérhetőségek a fejlécen találhatók.

Piliscsaba, 2017. augusztus 1.

Dr. Lipinski Michal CM
kollégiumigazgató

