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Tisztelt Közgyűlés! 
 

Önkormányzatunk a 2014-2020 uniós költségvetési ciklusra való felkészülés keretén belül 
kiemelt feladatként kezeli a munkahelyteremtést, melynek függvénye a szakképzett munkaerő 
megléte. Ennek érdekében már több intézménnyel, szervezettel is felvettük a kapcsolatot.  

Az elmúlt év szeptemberében, majd 2014. év januárjában is foglalkoztunk a Semmelweis 
Egyetemmel történő Együttműködési Megállapodás megkötésével. A megállapodás szerinti, a 
megvalósítást előkészítő programok ütem szerint zajlanak, melynek sikerét mutatja a részt 
vevők, érdeklődők nagy száma.  
Szintén januárban tárgyaltuk a szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítására 
Nógrád megyében, Salgótarján ipari térségében című előterjesztést, mely alapján aláírásra 
került a konzorciumi együttműködési megállapodás, továbbá a pályázat március 14-én 
beadásra került. 
Ezt követően az Interindustria Tudásközpont Alapítvány is megkeresett, valamint ez alapján 
sikeresen felvettük a kapcsolatot a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar dékánjával. 
Terveink szerint ezzel az együttműködéssel az államilag elismert felsőfokú képesítés terén 
sikerülne jelentősen előrelépnünk. A vonatkozó Együttműködési Szándéknyilatkozatot az 
előterjesztés melléklete tartalmazza. Természetesen ez az első lépés e témában, a partnerek 
jogait és kötelezettségeit a későbbi egyeztetések következményeként körvonalazó 
egyeztetések fogják tartalmazni.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására.  
 
Salgótarján, 2014. március 18. 
          Becsó Zsolt 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával,  
valamint az Interindustria Tudásközpont Alapítvánnyal  

történő Együttműködési Szándéknyilatkozat megkötésére 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Karával, valamint az Interindustria Tudásközpont Alapítvánnyal történő 
Együttműködési Szándéknyilatkozat megkötésével.  
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a szándéknyilatkozat aláírására, az egyéb jognyilatkozatok 
megtételére, melynek feltétele, hogy az együttműködéssel vállalt kötelezettségek az 
önkormányzat költségvetési helyzetét negatívan nem érinthetik. 
Határidő:  értelemszerű, 
Felelős:     Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2014. március 27. 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 



3 
 

51-18/2014. iktatószámú előterjesztés melléklete 
Együttműködési Szándéknyilatkozat 

 
 
 
amely létrejött 
Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt elnök), 
 
Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar (a továbbiakban: SZIE GK) 
(2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. képviseli: Dr. habil Szabó István dékán), 
 
Interindustria Tudásközpont Alapítvány (a továbbiakban: ITA) 
(3100 Salgótarján, Kistarján út 5-7., képviseli: dr. Paróczai Csaba Gergely, elnök) 
 
a továbbiakban, mint Együttműködő Partnerek között az alábbi helyen és időben a 
következő feltételekkel: 
 

1. Az Együttműködő Partnerek a köztük korábban lefolytatott egyeztetések alapján 
kijelentik, hogy a megyei (térségi) programként, a 2014-2020-as fejlesztési tervekhez 
kapcsolódva, tevékeny részt vállalnak az államilag elismert felsőfokú képesítést 
nyújtó, Kelet-Nógrádi térségi központtal rendelkező, Nógrád megyei vállalkozásokra, 
mint gyakorlati képzőhelyekre alapozott képzések megvalósításában, azok 
működtetésében és továbbfejlesztésében, melyeknek célja a kor színvonalának és 
kihívásainak megfelelő elméleti és gyakorlati tudással rendelkező felsőfokú képesítésű 
szakemberek képzése, akiknek munkába állása az őket alkalmazó vállalkozások, 
szervezetek, s ezeken keresztül az egész térség fejlődését elősegíti. 

 
2. Az 1. pontban megfogalmazott cél megvalósítása érdekében Együttműködő Partnerek 

a kölcsönös előnyök és a közös cselekvés alapján kidolgozzák, illetve megteremtik a 
képzések feltételrendszerét mind oktatási, mind oktatásszervezési, mind 
infrastrukturális szempontból, valamint folyamatosan továbbfejlesztik azt. 

 
3. Az Együttműködő Partnerek elsődlegesen a következőkkel járulnak hozzá a fenti cél 

megvalósításához: 

a) az ITA a SZIE GK részére Salgótarjánban irodát biztosít, amely lehetővé teszi a 
Kar számára a folyamatos jelenlétet a nógrádi megyeszékhelyen; 

b) az ITA biztosítja a SZIE GK képzéseihez kapcsolódóan a gyakorlati képzőhelyek 
létrehozásához szükséges vállalati kapcsolatrendszert Nógrád megyében az 
Energetikai-, Gép- és acélszerkezetgyártó- és Mechatronikai Beszállító Klaszter;  

c) a SZIE GK kidolgozza a képzési programokat és oktatókat biztosít azok sikeres 
végrehajtásához; 

d) az Együttműködő Partnerek a Nógrád megyei középiskolák bevonásával 
biztosítják, hogy elegendő számú hallgató vegyen részt a SZIE GK által részben 
helyben megvalósuló képzésekben, illetve a SZIE GK által biztosított oktatókon túl 
megfelelő számú helyi oktató álljon rendelkezésre. 
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4. Az Együttműködő Partnerek részletes jogait és kötelezettségeit a későbbiek során 
létrejövő együttműködési megállapodások, valamint szerződések fogják tartalmazni. 

 
5. Együttműködő Partnerek összehangolják tevékenységüket, később kijelölésre kerülő 

kapcsolattartóik útján rendszeres információcserét valósítanak meg, meghatározott 
időközönként értékelik az elért eredményeket és meghatározzák a szükséges 
intézkedéseket. 

 
 
 
 
Salgótarján, 2014. március …. Gödöllő, 2014. március …… 
 
 
……………………………………………… 

 
 
……………………………………………… 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megye Önkormányzata 

Dr. habil Szabó István 
dékán 

Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar 

 
 

Salgótarján, 2014. március …. 
 
 
……………………………………………… 

dr. Paróczai Csaba Gergely  
elnök 

Interindustria 
Tudásközpont Alapítvány 

 
 


