Javaslat
a Miskolci Egyetemmel kötött
Együttműködési megállapodás módosítására

Ózd, 2017. szeptember 28.

Előterjesztő:
Előkészítő:

Polgármester
Humánerőforrás- és
Képviselő-testületi Osztály

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2016.(IV.28.) határozatában
döntött arról, hogy Együttműködési megállapodás keretében a Miskolci Egyetemmel
közösen megteremtik az ózdi felsőoktatás feltételeit. E megállapodás az eltelt
időszakban törvényi és egyéb változásoknak megfelelően többször módosításra került,
legutóbb 2016. november 18-án, melyről Ózd Város Önkormányzata 213/2016.(XI.15.)
határozatában döntött.
A jelenleg hatályos Együttműködési megállapodás tartalmazza azt is, hogy a
Miskolci Egyetem a Tiszti Kaszinó (3600 Ózd, Gyár út 2.) épületén túlmenően más
helyszíneken is telephelyet létesít, többek között a B-A-Z Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Ózdi Kirendeltségén (volt TKKI). Az Együttműködési
megállapodás 4.6.3 pontja rendelkezik a Miskolci Egyetem vállalásairól ezzel
kapcsolatban tekintettel arra, hogy a Miskolci Egyetem a volt TKKI épületében nem
létesít telephelyet, nem indít képzést, így az érvényben lévő Együttműködési
megállapodást közös megegyezéssel módosítani kell. A módosítás lényege, hogy az
Együttműködési megállapodásból kikerül a 4.6.3 pont, valamint kikerül a 3. pontban, az
együttműködés leírásában az erre utaló rész is.
Az Egyetem által előkészített módosítást a határozati javaslat 1. melléklete, az
egységes szerkezetű Együttműködési megállapodást a 2. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslatban foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (IX. 28.) határozata
a Miskolci Egyetemmel kötött
Együttműködési megállapodás módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci Egyetemmel
kötött Együttműködési megállapodást a határozati javaslat 1. mellékletében foglalt
tartalommal módosítja, és az egységes szerkezetbe foglalt Együttműködési
megállapodást a 2. mellékletben foglalt tartalommal jóváhagyja.
2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert az Együttműködési megállapodás módosítás és az egységes szerkezetbe
foglalt Együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

1.

melléklet a …./2017.(IX.28.) határozathoz

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
3. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről a MISKOLCI EGYETEM (a továbbiakban: Egyetem)
Székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros
Adószám: 15308809-2-05
OM azonosító: FI87515
Statisztikai számjel: 15308809-8030-312-05
PIR törzsszám: 308801
Képviseli: Prof. Dr. Torma András
másrészről ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (a továbbiakban: Önkormányzat)
Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.
Adószám: 15726487-2-05
Statisztikai számjel: 15726487-8411-321-05
PIR szám: 726489
Képviseli: Janiczak Dávid polgármester
a továbbiakban Felek között.
1. A Felek rögzítik, hogy egymással 2016. május 4-én, majd később módosítva 2016.
szeptember 28-án Együttműködési megállapodást kötöttek a Miskolci Egyetem a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. §. 45. pontja szerinti ózdi telephelyének
létrehozására és működtetésére, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. § (4)
bekezdése szerint új képzési hely létesítéséhez előírt feltételek biztosítására az anyagmérnöki
és szociális munka alapképzési szakok indításához szükséges feltételek biztosítása céljából,
amelyet legutóbb 2016. november 18-án közös megegyezéssel módosítottak és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltak (a továbbiakban: Együttműködési
megállapodás).
2. A Felek az Együttműködési megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint
módosítják:
2.1. Az Együttműködési megállapodás 3. pontja az alábbiakra módosul:
3. Az együttműködés leírása
Az Egyetem kezdeményezi új képzési hely létesítését Ózdon, illetve az Egyetem
kialakítandó telephelyein anyagmérnöki és szociális munka alapképzési szakok

indítását nappali képzési rendben 30-30 fő maximális hallgatói létszámmal. A Felek az
együttműködés keretében az alábbiak szerint vállalják a telephelyek létrehozásához, az új
képzési hely létesítéséhez és a működtetéshez szükséges feltételek biztosítását.
2.2. Az Együttműködési megállapodás 4.6.3. pontja hatályát veszti.
3. Az Együttműködési megállapodás jelen módosítása a Miskolci Egyetem alapító okiratának
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése napjától lép hatályba.
4. A jelen Együttműködési megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben a
vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
5. A jelen Együttműködési megállapodás módosítás 3 eredeti példányban készült, amelyből 2
példány az Egyetemet, 1 példány az Önkormányzatot illeti meg.
A Felek az Együttműködési megállapodás jelen módosítását, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, elolvasás és egyező értelmezést követően, jóváhagyólag írták alá.
Miskolc, 2017.

Prof. Dr. Torma András
a Miskolci Egyetem rektora

Egyetért:

Dr. Deák Csaba
a Miskolci Egyetem kancellára

Ózd, 2017.

Janiczak Dávid
polgármester

2.

melléklet a …./2017.(IX.28.) határozathoz

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
amely létrejött
egyrészről a MISKOLCI EGYETEM (továbbiakban: Egyetem)
Székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros
Adószám: 15308809-2-05
OM azonosító: FI87515
Statisztikai számjel: 15308809-8030-312-05
PIR törzsszám: 308801
Képviseli: Prof. Dr. Torma András
másrészről ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: Önkormányzat)
Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.
Adószám: 15726487-2-05
Statisztikai számjel: 15726487-8411-321-05
PIR szám: 726489
Képviseli: Janiczak Dávid polgármester
továbbiakban Felek között.
1.

Az együttműködés tárgya

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. §. 45. pontja szerinti telephely
létrehozása Ózdon, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése
szerint új képzési hely létesítéséhez előírt feltételek biztosítása.
2.

Az együttműködés előzményei

2014. április 3-án Ózd Város Önkormányzata, a Miskolci Egyetem és 3 ózdi nagyfoglalkoztató
– GE Hungary ózdi gyár, Johnson Electric Hungary Kft., ÓAM Ózdi Acélművek Kft. –
Együttműködési megállapodást írtak alá, melynek keretében vállalták, hogy egy InfóPONT
létrehozásával az ózdi, és az Ózd környéki fiataloknak bemutatják az Egyetem képzési
rendszerét, programjait, valamint a partnercégek adatait, szakmai gyakorlati lehetőségeit,
állásajánlatait. E megállapodás szerves része, hogy a partnercégek az Egyetem oktatási
tevékenységét gyakorlati képzések, bemutatók szervezésével segítik.
2015. október 16-án sor került az Egyetem és az Önkormányzat közötti párbeszédre, mely
során körvonalazódtak az ózdi felsőoktatás megteremtésének stratégiai lehetőségei.
2015. december 2-án és 10-én az Egyetem a középiskolások részére tartott fórumon mutatta
be karait, a különböző szakokat, külön kiemelve a duális képzés lehetőségeit, előnyeit.

2016. január 26-án az Önkormányzat szervezésében sor került az Egyetem és a munkaerő-piac
szereplői közötti párbeszédre, amelynek alapján eldőlt, hogy mely szakokra van igény és
lehetőség.
2016. március 02-án további szakmai egyeztetés történt a Felek között, az indítandó
alapképzési szakok igényéről, az együttműködés és megvalósítás lehetőségeiről.
3.

Az együttműködés leírása

Az Egyetem kezdeményezi új képzési hely létesítését Ózdon, illetve az Egyetem kialakítandó
telephelyein anyagmérnöki és szociális munka alapképzési szakok indítását nappali képzési
rendben 30-30 fő maximális hallgatói létszámmal. A Felek az együttműködés keretében az
alábbiak szerint vállalják a telephelyek létrehozásához, az új képzési hely létesítéséhez és a
működtetéshez szükséges feltételek biztosítását.
4.

Az Egyetem vállalásai

4.1.

Az Egyetem Bölcsészettudományi Kara szociális munka alapképzési szakot indít Ózdon
nappali képzési formában.

4.2.

Az Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara anyagmérnöki alapképzési szakot indít
Ózdon nappali képzési formában.

4.3.

Az Egyetem a szociális munka alapképzési szak és az anyagmérnöki alapképzési szak
képzési és kimeneti követelményei, képzési programja és tanterve szerint vállalja
felsőoktatási oktatási alaptevékenység végzését ózdi képzési helyen, telephelyeken az
Önkormányzattal együttműködve az alábbiak szerint.
4.3.1.
Beiskolázási tevékenységet végez az Önkormányzattal együttműködve.
4.3.2.
A hallgatókkal kapcsolatos adminisztrációt, tanulmányi ügyintézést lebonyolítja az
Önkormányzattal együttműködve. A tanulmányi, ösztöndíj- és szociális ügyekkel
kapcsolatban a hallgatók tájékoztatását biztosítja a képzés helyén lévő adminisztrációs
helyiségben és hirdetőtáblákon, valamint a NEPTUN tanulmányi rendszeren és a karok
honlapjain keresztül.
4.3.3.
Biztosítja a nyelvoktatás lehetőségét.

4.4.

A képzésekhez szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételeket az alábbiak szerint
biztosítja:
4.4.1.
Digitális tananyagot biztosít a képzésben résztvevő hallgatók számára.
4.4.2.
Korszerű szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózaton keresztül könyvtári
szolgáltatásokat biztosít, amelyhez az alkalmazottak és a hallgatók rendszeresen
hozzáférhetnek.
4.4.3.
Az informatikai alapú hallgatói nyilvántartást biztosító NEPTUN tanulmányi
rendszer használatát biztosítja.

4.5.
A képzésekhez szükséges személyi feltételeket az alábbiak szerint biztosítja:
4.5.1.
Biztosítja a képzéshez szükséges oktatói létszámot Ózdon.
4.5.2.
A megfelelő létszámú oktatási segédszemélyzetet és oktatásirányítási létszámot
Miskolcon, szükség szerint Ózdon.
4.5.3.
A hallgatókkal kapcsolatos adminisztráció, tájékoztatás lebonyolításához humán
erőforrást biztosít.

4.6.
A képzésekhez szükséges pénzügyi feltételeket az alábbiak szerint biztosítja:
4.6.1.
Az oktatók, oktatási segéd- és oktatásirányítási személyzet bérét és járulékait az
Egyetem biztosítja állami normatívából.
4.6.2.
Vállalja az Egyetem oktatói részére utazási költségtérítés biztosítását saját bevétele
terhére.
4.7.
Az Egyetem meghatározott időszakonként felülvizsgálja a telephelyein folytatott
képzéseket és a diákok érdeklődése, valamint a munkaerő-piaci igények alapján szükség
szerint javaslatot tesz azok aktualizálására.
5.

Az Önkormányzat vállalásai

5.1.

A képzési program megvalósulása érdekében az Egyetemmel az alábbiak szerint
együttműködik:
5.1.1.
Az Egyetem és annak hallgatói számára biztosítja a felsőoktatási oktatási
alaptevékenység, a képzés tárgyi, pénzügyi feltételeit a jelen Együttműködési
megállapodásban rögzítettek szerint.
5.1.2.
Együttműködik a képzések megszervezéséhez szükséges feltételek biztosításában az
Egyetemmel.
5.1.3.
Az Egyetem számára a hallgatókkal kapcsolatos adminisztráció, tanulmányi
ügyintézés lebonyolításához szükséges alábbi feltételeket biztosítja. A hallgatók fogadására
adminisztrációs helyiséget biztosít. A tanulmányi ügyekkel kapcsolatos adminisztrációs
határidőkről a hallgatókat tájékoztató hirdetőtáblákat biztosít. A megküldött
hirdetmények kihelyezéséről gondoskodik.
5.1.4.
A hallgatók számára büfé, menza, sportlétesítmények, kollégium, egészségügyi
szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét biztosítja a képzés helyén.

5.2.

A képzésekhez szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételeket az alábbiak szerint
biztosítja:
5.2.1.
Az Egyetemmel legalább 8 éves időtartamra kötött ingyenes használati szerződés
alapján biztosítja az Egyetem számára a munkaviszonyban vagy közalkalmazotti
jogviszonyban alkalmazott oktatók, kutatók és a maximális hallgatói létszám megállapítása
szerint meghatározott létszámú oktatási segédszemélyzet, oktatásirányítási kör egyidejű
elhelyezését biztosító, oktatás célját szolgáló, használatbevételi engedéllyel rendelkező
épület(ek)et, valamint az oktatáshoz és kutatáshoz szükséges infrastruktúrát. Az
Egyetemmel kötött ingyenes használati szerződés alapján biztosítja a Kaszinó épületéből
az oktatási tevékenységhez szükséges helyiségeket, a szükséges berendezéssel és
oktatástechnikai eszközökkel, valamint biztosítja ennek üzemeltetését, beleértve a
rezsiköltséget is.
5.2.2.
A képzési helyen a hallgatók számára térítésmentesen igénybe vehető, hálózati
kapcsolattal ellátott, legalább 2 db számítógépet, valamint az adott képzési helyen
kialakított tanulótereken elérhető, legalább 4 db hálózati végpontot (vezeték nélküli
kapcsolódási lehetőséget) biztosít.
5.2.3.
A hallgatók számára egész tanévben, minden hallgató számára hetente legalább egy
alkalommal két órán keresztül sporttevékenység folytatását biztosító sportlétesítményhasználati lehetőséget biztosít a képzés helyén.

5.2.4.
A hallgatók számára – a 87/2015 (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklet szerinti
minimális (kötelező) feltételeket biztosító – kollégium igénybe vételének lehetőségét
biztosítja a képzés helyén az Egyetemmel legalább 5 éves időtartamra kötött használati,
bérleti szerződés(ek) alapján a képzés helyén.
5.2.5.
Biztosítja a Kaszinó épületében kialakított két tanári vendégszobát, melyeket a
képzésben résztvevő oktatók térítésmentesen igénybe vehetnek.
5.2.6.
A hallgatók számára egészségügyi szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét
biztosítja a képzés helyén.
5.2.7.
A hallgatók és az alkalmazottak számára melegétkezési lehetőséget biztosító büfé,
menza igénybe vételének lehetőségét nyújtja a képzés helyén. A városi könyvtárban
lehetőséget biztosít a képzéshez, oktatáshoz, kutatáshoz szükséges tananyagok,
szakirodalom és információs szolgáltatások hálózati kapcsolattal ellátott számítógépeken
keresztül való digitális elérésére, valamint a könyvtári infrastruktúra és szolgáltatások
biztosítására térítésmentesen minden hallgató és oktató számára.
5.3.
A képzésekhez szükséges személyi feltételek biztosításához az alábbiak szerint járul hozzá:
5.3.1.
Egy adminisztratív személyt biztosít, aki az Egyetem és az Önkormányzat között
folyamatos egyeztetést folytat az aktuális ügyekben.
5.4.
A képzésekhez szükséges pénzügyi feltételeket az alábbiak szerint biztosítja:
5.4.1.
Az Önkormányzat által biztosított adminisztratív személy bérét és járulékait az
Önkormányzat saját bevétele terhére előirányozza.
5.5.

Az Önkormányzat a Kaszinó, mint telephely hosszú távú fenntarthatóságának pénzügyi
fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:
5.5.1.
A fenti jogcímeken éves költségvetésében betervezi a kiadásokat.

6.

Tervezett hallgatói létszám

Az együttműködés keretében tervezett maximális hallgatói létszám az egyes – teljes évfolyamokkal
működő – képzéseken:
- anyagmérnöki alapképzési szakon, nappali képzési formában: 30 fő,
- szociális munka alapképzési szakon nappali képzési formában: 30 fő.
7.

Az együttműködés hatálya

7.1.

Az Együttműködési megállapodás határozatlan időre szól és a Felek aláírása után lép
hatályba.

7.2.

Az Egyetem részéről a kancellári egyetértés a szerződés érvényességének, illetve
hatálybalépésének feltétele, míg az Önkormányzat esetében annak Képviselő-testület által
történő elfogadása szükséges.

8.
8.1.

Egyéb rendelkezések
A Felek rögzítik, hogy az Egyetem az Együttműködési megállapodás aláírását követően
az alapító okiratának módosítását kezdeményezi az emberi Erőforrások Minisztériumánál

az új telephely, képzési hely vonatkozásában, valamint új képzési helyen történő
működésének engedélyezését kérelmezi az Oktatási Hivatalnál.
8.2.

Az Együttműködési megállapodást bármelyik Fél – egyes szakokra vagy a megállapodás
egészére vonatkozóan – írásban jogosult felmondani. Az Önkormányzat az
Együttműködési megállapodás keretében képzésben részt vevő első hallgatók képzésének
kezdő időpontjától számított 8 évnél korábban az Együttműködési megállapodást rendes
felmondással nem szüntetheti meg. Az Együttműködési megállapodás bármelyik Fél általi
felmondását követően a felmondással érintett szak(ok)ra felvételi eljárás nem hirdethető.
A Felek a felmondást követően is kötelesek a felmondás időpontjában az Együttműködési
megállapodás keretében képzésben részt vevő hallgatók képzésének feltételeit, a hallgatók
számára a képzés befejezésének lehetőségét az Együttműködési megállapodás szerint
biztosítani. Felmondás esetén az Együttműködési megállapodás az utolsó képzésben részt
vevő hallgató képzésének befejezési időpontjában szűnik meg.

8.3.

A jelen Együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó
jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései az irányadók.

8.4.

Jelen Együttműködési megállapodás hat példányban készül, amelyből három példány az
Egyetemet három példány az Önkormányzatot illeti.

8.5.

A Felek jelen Együttműködési megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsősorban békés
úton kívánják megoldani. Ennek sikertelensége esetén – a pertárgy értékének
függvényében– kikötik a Miskolci Járásbíróság, ill. a Miskolci Törvényszék kizárólagos
illetékességét.

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.
Miskolc, 2017.

Prof. Dr. Torma András
a Miskolci Egyetem rektora

Egyetért:

Dr. Deák Csaba
a Miskolci Egyetem kancellára

Ózd, 2017.

Janiczak Dávid
polgármester

