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Együttműködés lehetősége II. 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. november 23-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A GLOBE Ipari Inkubációs Központ a mellékelt dokumentumokban szereplő együttműködési 
felkérést küldte meg részemre, melyet októberben a Képviselő-testület elé terjesztettem. Októ-
berben az a döntés született, hogy a testület nem kíván együttműködési megállapodást kötni. A 
vállalkozó értesült a döntésről. A vállalkozó be kíván mutatkozni a testületnek, a novemberi ülé-
sen részt kíván venni.  
 
Kérem képviselő társaimat, döntsenek az együttműködésről. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. november 15. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
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Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(XI.23.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a GLOBE Ipari Inkubációs Köz-
pont együttműködési kezdeményezéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására 
 
Határidő: 2018. december 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(XI.23.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a GLOBE Ipari Inkubációs Köz-
pont együttműködési kezdeményezéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem kíván kérelmezővel együttműködési megállapodást kötni. 
 
Határidő: 2018. december 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



  

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött egyrészről: a Exasol Kutató Fejlesztő Kft. (Székhelye: 2640 Szendehely, Kölcsey u. 18.,Cg. 

száma: 02-09-073887,Adószáma: 20367664-2-02,  Képviseli: Puskás Zsolt ügyvezető), mint Ipari inkubációs 

szolgáltató 

 

másrészről: …………………………………………………...…… település önkormányzata (székhelye:                       

………………………………………… törzsszáma:………………………………………., adószáma:……………………….…….., 

statisztikai számjele: ……………………………………., képviseletében eljár:…………………………………………………………….. 

polgármester), mint Együttműködő Partner 

 

a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben, az alábbi tárgyban és 

feltételekkel: 

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Exasol Kft. Észak-Magyarország, Rétsági kistérségben a Rétság 

Pusztaszántói út 10. számú telephelyén ipari inkubációs szolgáltatást nyújt kezdő vállalkozások 

számára. A hagyományos inkubációs szolgáltatásokon túl mentorálást és fejlett ipari technológia 

hátteret– elsősorban lézeres technológia – biztosít a startupok részére. 

2. Az Együttműködő Partner rögzítik, hogy az 1. pontban leírt Ipari Inkubációs szolgáltatással 

kapcsolatban a következő együttműködésben állapodnak meg: 

• Inkubációra érdemes startupok felkutatása, ennek kapcsán kooperáció, és információ 
megosztás történik 

• Startupok kapcsán kialakult szakmai vélemények egyeztetése 
• Kiválasztott startupokba való közös tőkebefektetések lehetősége 
• Kiválasztott startupok számára iparági kapcsolatok megosztása 

 
3. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a fejlesztési projekt lezárását követően a 

jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját 

eszközeikkel és lehetőség szerint igyekeznek biztosítani 

4. Szerződő felek az egymásnak nyújtott szolgáltatásaikat egyenértékűnek tekintik.  

5. Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik. 

6. Jelen szerződéssel kapcsolatos technikai egyeztetések során  

Ipari Inkubációs szolgáltató kapcsolattartója  

Puskás Zsolt (e-mail: info@exasol.hu, telefon: +36-703369755) 

Együttműködő Partner kapcsolattartója:  

név  (e-mail:………………………………….. , telefon: ……………………………………..) 

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény rendelkezései az irányadóak. 



  

 

8. Felek rögzítik, hogy …………………………………….. település önkormányzatának képviselőtestülete a 

………………………………………... számú határozatával hozzájárulását adta jelen jogügylethez, egyúttal a 

képviselőtestület a jogügylet megkötése körében képviseleti joggal                                                  a 

település önkormányzatának polgármesterét,  ………………………………………-t hatalmazta fel. 

 

Jelen szerződést a felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták 

alá 2 (két) eredeti példányban.  

 

Kelt:  

 

 

 

           Exasol Kutató FejlesztőKft. 

                   képviseletében eljár:  

 

 

                          Puskás Zsolt 

                           ügyvezető 

……………………………………….. 

Szendehely település önkormányzata  

Együttműködő Partner 

képviseletében eljár:  

 

polgármester 

 

 


