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Javaslat
stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

A szabad vállalkozási zónák kedvező feltételeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági élet 
szereplőinek.  A  létrehozásukat  és  a  kedvezmények  igénybevételének  szabályait  meghatározó 
kormányrendelet alapján városunk közigazgatási területe is szabad vállalkozási zónába tartozik. 

A  szabad  vállalkozási  zóna  által  biztosított  lehetőségek  kiaknázása  érdekében  önkormányzatunk 
közgyűlése ezidáig hat vállalkozással kötött megállapodást.

Önkormányzatunk  célja  az,  hogy  egyrészt  új  befektetők,  vállalkozások  letelepedését,  másrészt  a 
városban  működő  vállalkozások  fejlődését  is  támogassa,  elősegítse  a  munkahelyek  megőrzését, 
bővítését és ezzel előmozdítsa a helyi gazdaság fejlődését.

Gazdasági  kapcsolatépítésünk  kiszélesítése  érdekében  személyes  tárgyalásokat  folytattunk  a 
salgótarjáni  vállalkozások  vezetőivel,  melyeken  ismertettük  önkormányzatunk  gazdasági  céljait  és 
távlati  elképzeléseit.  Az egyeztetések sikerrel  jártak,  a cégek nyitottak voltak az együttműködésre, 
kifejezték szándékukat a megállapodások aláírására.

Jelen előterjesztésben arra teszek javaslatot, hogy a MITSUBA Automotive System of Europe Kft.-vel 
erősítsük meg partneri kapcsolatunkat. 

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a határozati  javaslatot a fentiek figyelembe vételével  szíveskedjenek megtárgyalni és 
elfogadni!

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Tel./Fax: (32) 422-386, e-mail: polgarmester@salgotarjan.hu
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Határozati javaslat

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  a  Salgótarján  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata és a MITSUBA Automotive System of Europe Kft. közötti stratégiai együttműködési 
megállapodást az 1. melléklet szerint és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Salgótarján, 2014. március 17.

Székyné dr. Sztrémi Melinda

polgármester



                                                                              1. melléklet a …../2014.(III.27.) Öh.sz. határozathoz 

Stratégiai együttműködési

megállapodás
 

Mely létrejött egyfelől:

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  (3100  Salgótarján,  Múzeum  tér  1.,  

képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat

másfelől;

MITSUBA Automotive Systems of Europe Kft. (3104 Salgótarján, Patak utca 3-4. , Cg.12-

09-004041, képviseli:  Takeshi Mashimo ügyvezető igazgató), a továbbiakban: MITSUBA 

Kft.

(együttesen: Felek)

között az alábbiak szerint:

 

Salgótarján, Nógrád megye és az Észak-Magyarországi iparvidék sajnálatos gazdaságtörténeti  okok 

miatt Magyarország vezető ipari vidékéből rövid idő alatt csekély jövedelemtermelő képességű nagy 

munkanélküliséggel sújtott térséggé vált a rendszerváltást megelőző és azt követő években.

A nagy iparvállalatok  romjain  csak kisebb létszámú társaságok tudtak megmaradni,  a szakképzett 

magasan kvalifikált munkaerő lehetőségek híján máshol keresett boldogulást.

A  térség  saját  erejéből  források  híján  és  jelentős  kormányzati  segítség  nélkül  ezen  az  állapoton 

változtatni nem tudott.

 

Magyarország  Kormánya  a  27/2013.  (II.12.)  Korm.  rendelettel  szabályozta  a  szabad  vállalkozási 

zónák  létrehozását,  mely  valódi  lehetőséget  jelent  a  hátrányos  helyzetben  lévő  térségek 

felzárkóztatására.

 



Ezen lehetőségek kihasználására csak az önkormányzatok és a gazdasági élet szereplői közötti szoros 

együttműködéssel nyílik lehetőség, mely a jelen stratégiai megállapodás megkötését indokolja.

l  Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kijelenti,  hogy új  befektetők,  vállalkozások 

letelepedésének elősegítése mellett a városban régóta működő vállalkozások fejlődésének támogatása, 

a munkahelyek megőrzése és bővítésének biztosítása fontos tényezője a helyi gazdaság fejlődésének. 

 

l  A  város  önkormányzatának  pénzügyi  és  szociális  szempontból  is  elemi  érdeke  a  működő 

vállalkozások  és  a  foglalkoztatottak  számának  a  növelése,  különös  tekintettel  a  térség  jelenlegi 

gazdasági fejlettségi szintjére, jövedelemtermelő képességére.

 

A  MITSUBA  Kft.  12  éve  egyik  meghatározó  szereplője  Salgótarján  gazdasági  életének.  A 

világgazdasági  válság  okozta  rövid  idejű  visszaesést  követően a  MITSUBA Kft.  folyamatosan  és 

dinamikusan  bővíti  piacát,  növeli  termelését.  A MITSUBA Kft.  2013-ban,  csaknem megduplázta 

előző évi árbevételét, valamint 2013. december végére – közel kétszeresére - 138 főről 248 főre emelte 

a dolgozói létszámát.

 

Figyelembe véve a MITSUBA Kft. Salgótarján gazdaságában betöltött jelentős szerepét Felek arra az 

elhatározásra jutottak, hogy egymással stratégiai partnerségi megállapodást kötnek.

 

A jelen stratégiai együttműködési megállapodás általános céljai:

 

l  a Felek közötti párbeszéd biztosítása a kölcsönös bizalom és kiszámíthatóság jegyében,

l  a MITSUBA Kft. hosszú távú jelenlétének biztosítása Salgótarján gazdaságában,

l  a MITSUBA Kft. termelő és fejlesztő tevékenységének elősegítése, a foglalkoztatás növelése,

l  a szabad vállalkozási zónák adta lehetőségek kihasználása a MITSUBA Kft. teljesítményének 

és versenyképességének a növelése érdekében.

 

Az  együttműködési  megállapodás  fő  célkitűzése,  hogy intenzíven  járuljon  hozzá  a  Felek  közötti 

meglévő  kapcsolat  erősítéséhez  és  kifejezze  kölcsönös  szándékukat,  hogy Felek  egymással,  mint 

hosszútávon megbízható partnerrel számolhatnak. 



  

A Felek az alábbi pontokban egyeztek meg:

 

1.      Gazdaság fejlesztése  

Felek a szabad vállalkozási  zónákra kiírt  pályázatokkal  kapcsolatos  információkat  a pályázatokon, 

valamint az autóipari beszállítói klaszter munkájában való részvétel elősegítése érdekében megosztják.

 

A MITSUBA Kft. kifejezi azon szándékát, hogy a vállalkozási eredményeket és a piaci viszonyok 

alakulását figyelembe véve az elkövetkező években törekszik arra, hogy mind a kapacitás,  mind a 

termékskála tekintetében bővítse salgótarjáni gyártó tevékenységét. A tulajdonosi kör által jóváhagyott 

középtávú tervekben szereplő számok erőteljes évi 20 %-os növekedést prognosztizálnak,  mígnem 

2020-ra jelen rekord-árbevételét is megduplázva reményeik szerint a MITSUBA Kft. még jelentősebb 

tényezővé válik a térségben. 

A MITSUBA Kft. kifejezi azon szándékát, hogy dolgozói létszámát 2016-ra előre láthatólag 320 főre 

emelje, miközben jelentős gép és eszközberuházásai révén évente további 1.5 millió euróval növelje 

eszközei értékét. 

Fenti  célok  elérése  érdekében  a  MITSUBA  Kft.  az  Önkormányzattól  megkívánja  vásárolni  a 

telephelye mellett található 6225/15 hrsz.-ú, 0.5 hektáros földterületet. 

A MITSUBA Kft. kifejezi azon szándékát, egyidejűleg az Önkormányzat kifejezi azon igényét, hogy a 

MITSUBA Kft. részt vegyen Salgótarján Gazdaságfejlesztési Koncepciójának a kialakításában.

2.  Képzés, oktatás fejlesztése

Az Önkormányzat Közgyűlése a 22/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelettel döntött az „Itt van az  

otthonunk, itt van a jövőnk!” felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló képzés és pályán történő 

elhelyezkedés ösztöndíjrendszerének a létrehozásáról. A MITSUBA Kft. kifejezi - alkalmas jelölt és 

gazdasági helyzete függvényében - az ösztöndíjrendszerben történő részvételi szándékát.

A MITSUBA Kft. kifejezi azon szándékát, hogy a versenyképességének biztosítása és előmozdítása 

érdekében a saját munkaerő állományának fejlődési lehetőséget biztosít, melyet az Önkormányzat a 

rendelkezésre álló eszközökkel támogat, ösztönöz.



 

3.  Együttműködés Salgótarján versenyképességének erősítése érdekében

A Felek kifejezik szándékukat a meglévő ki nem használt erőforrások feltárása, aktivizálása, különös 

tekintettel a helyi gazdaság, ipar – városon belüli – kapcsolatrendszerének, a beszállítások területén 

történő együttműködés erősítésének érdekében.

Az Önkormányzat kifejezi szándékát, hogy a MITSUBA Kft. tevékenységét, termékeit a testvérvárosi 

kapcsolatokban rejlő még kihasználatlan lehetőségek útján a határainkon túl is megismertesse, ezáltal 

a MITSUBA Kft. külföldi gazdasági kapcsolatait is elősegítse.

 

4.  A MITSUBA KFT.      részvétele Salgótarján közéletében, kulturális és sport életében  

Az Önkormányzat támogatja a MITSUBA Kft.  aktív részvételét Salgótarján kulturális, sport és 

közéletében és annak különböző formái támogatásában. (pl. Zenthe Ferenc Színház, Nógrád 

Néptáncegyüttes, Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar, sport klubok, TIT, civil egyesületek)

5. Az együttműködés értékelése

Felek szándéka, hogy együttműködésük eredményeit rendszeresen, lehetőleg évente elemezzék, és 

meghatározzák a következő időszak lehetséges együttműködési feladatait. 

A  Megállapodás  tartalmát  a  Felek  megértették,  és  mint  akaratukkal  és  szándékukkal  mindenben 

megegyezőt fogadták el. A Felek vitáikat és a későbbiekben esetlegesen eltérő álláspontjukat jelen 

Megállapodás vonatkozásában a barátilag elvárható, tárgyalásos úton rendezik.

 

Kelt: Salgótarjánban, 2014. március …

 

 

                       Székyné dr. Sztrémi Melinda                                          Takeshi Mashimo

                                     polgármester                                                  ügyvezető igazgató


