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JAVASLAT  

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE  

A MISKOLCI EGYETEMMEL 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: ME) és Felsőzsolca Város Önkormányzata között 

létrejövő megállapodás értelmében újszerű együttműködésre kerülhet sor az ME és a város 

között. Ennek keretében az ME valamennyi karának szakemberei bevonásával a felhalmozott 

tudás egyidejű, komplex átadására kerülne sor a település részére településfejlesztési (pl. 

településfejlesztés, közigazgatási szolgáltatásfejlesztés), védnökségi (pl. tehetséggondozási és 

ösztöndíjprogram, vállalkozásélénkítő program), továbbá disszeminációs és települési PR 

program (pl. az újszerű – település és egyetem – együttműködési és védnökségi modell 

megismertetése) által. 

 

Az Önkormányzat ugyanakkor tájékoztatná a településen élő fiatalokat az ME képzési 

rendszeréről, programjairól, a bevont partnercégek szakmai gyakorlati lehetőségeiről, 

állásajánlatairól. Az együttműködő felek továbbá konferenciákat, állásbörzéket szerveznének 

a kölcsönös információáramlás biztosítása érdekében. 

 

Az együttműködésnek nincs anyagi vonzata. Az esetlegesen felmerülő költség külön döntést 

igényel. 

 

Amennyiben a Képviselő-testület támogatja az együttműködést, úgy annak hatályba lépésére 

az ME Szenátusának döntését követően kerülhet sor. 

 

 X 

X 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fontolja meg a Miskolci Egyetemmel való 

együttműködés lehetőségét a mellékletben foglalt keretmegállapodás szerinti tartalommal. 

 

Felsőzsolca, 2014. február 19. 

 

        Dr. Tóth Lajos 

           polgármester 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Miskolci Egyetemmel 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a Miskolci 

Egyetemmel való együttműködést. Felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy az 

együttműködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal aláírja. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. március 3. 

 



1. melléklet 
 

 

 

 

 

Együttműködési megállapodás 

 

Amely létrejött egyrészről a 

Miskolci Egyetem (3515 Miskolc-Egyetemváros, képviseli: Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna 

tanulmányi rektorhelyettes, a továbbiakban: Egyetem), másrészről 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata (3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20., képviseli: Dr. 

Tóth Lajos polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat), 

 

a továbbiakban együttesen: Együttműködő Felek között az alulírott helyen és időben, az 

alábbi feltételek szerint. 

 

I. Az együttműködés célja 

 

1. Közelebb hozza egymáshoz az Egyetem szellemi erőforrásait, képzési rendszerét, a 

város meglévő és leendő értelmiségi kapacitását, valamint a partnerségbe bevont 

városi és környékbeli cégek szellemi és gyakorlati felvevőpiacát. 

 

2. Lehetőséget adjon a város és környéke fiataljainak, hogy testközelből ismerkedjenek 

meg az Egyetem képzési rendszerével, valamint tanulmányaik során szakmai 

tapasztalatokat szerezzenek a bevont partnercégeknél. 

 

3. Az Egyetem oktatási tevékenységében tovább erősödjön a gyakorlati tapasztalatok 

szerepe, közelebb kerüljön és igazodjon egymáshoz a képzés és a felvevőpiac. 

 

4. Az Önkormányzat megfelelő elhelyezkedési alternatívát kínálhasson az Egyetemen 

tanuló városi, illetve környékbeli fiataloknak a település szellemi kapacitásának 

megőrzése érdekében. 

 

II. A együttműködés formái, eszközei és módszerei 

 

1. Az Önkormányzat InfoPontot alakít ki, működtet és tart fenn a későbbiekben a 

városban, amely kötött nyitva tartási rendben fogadja a fiatalokat és továbbítja nekik 

az Egyetem képzési rendszerét, programjait, valamint a partnercégek adatait, szakmai 

gyakorlati lehetőségeit, állásajánlatait. 

 

2. Együttműködő Felek az InfoPonton keresztül szakmai állásbörzéket, információs 

napokat, fórumokat, workshopokat, konferenciákat szerveznek. 

 

3. Együttműködő Felek kölcsönösen kidolgozzák egy olyan ösztöndíjrendszer alapjait, 

amely elősegíti a fiataloknak az Egyetem felé áramlását, segíti őket tanulmányaik 

minél eredményesebb elvégzésében, illetve majdani elhelyezkedésükben. 

 

III. Az együttműködés jellege, keretei 

 

1. Együttműködő Felek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás érdekeit, különös 

tekintettel az adatvédelemre és a szellemi tulajdonra. 



 

2. Együttműködő Felek vállalják, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltakat 

– külön-külön vagy közösen – további partnercégek, szervezetek, kamarák 

bevonásával a céloknak megfelelően fejlesztik, bővítik. 

 

IV. Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 

1. Az együttműködési megállapodást Együttműködő Felek határozatlan időre kötik. 

 

2. Ezen együttműködés keretében a Felek anyagi ellenszolgáltatást egymással szemben 

nem vállalnak. Az alkalmanként felmerülő költségeket külön megállapodásban, 

szerződésben rögzítik. 

 

3. Az együttműködési megállapodást Együttműködő Felek minden év végén, legkésőbb a 

tárgyév december 31-ig értékelik, melynek során áttekintik az éves tapasztalatokat, a 

megállapodásban foglaltak teljesülését, az esetleges változások szükségességét, a 

továbbfejlesztések lehetőségeit. 

 

4. Kapcsolattartó személyek: 

a) Egyetem részéről: Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna tanulmányi 

rektorhelyettes, 

 Török Béla egyetemi docens 

 

b) Önkormányzat részéről:  

 

 

5. Jelen megállapodás a Miskolci Egyetem Szenátusának jóváhagyásával lép hatályba. 

 

 

Miskolc, 2014. 

 

 

       

 

________________________ 

Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna  

tanulmányi rektorhelyettes 

Miskolci Egyetem 

 

 

 

________________________ 

Dr. Tóth Lajos  

polgármester 

Felsőzsolca Város Önkormányzata 

 


