
 

 
 

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT                                               1. sz. napirendi pont 
KÖZGY ŰLÉSÉNEK ELNÖKE 
 
 
2-97/2016. ikt. sz. 
 
 
         Az előterjesztés törvényes: 
 
 
 
                  dr. Szabó József 
 
 
 
 
 
 
 

JAVASLAT 
 

Hargita Megye Tanácsa és Nógrád Megye Önkormányzata között testvérmegyei 
kapcsolatok kialakítására vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat, valamint 

megállapodás elfogadására 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december 15-ei ülésére 
Előkészítette:  dr. Molnár Kinga 
 



 2 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
A romániai Hargita Megye Tanácsának elnöke és alelnöke 2016. november 3. napján azzal 
kerestek meg, hogy nyitottak a testvérmegyei kapcsolat kialakítására Nógrád megyével. 
Meglátásuk szerint a két megye olyan programokat, projekteket kezdeményezhetne, amelyek 
segítségével kölcsönösen hozzájárulhatnánk megyéink fejlesztéséhez. Megítélésük szerint számos 
közös lehetőséggel, kihívással és értékkel rendelkezünk, beleértve a turisztikai és gazdasági 
fejlesztést, helyi értéktárak kialakítását, ipari parkok hatékony tevékenységét, sport-és 
katasztrófavédelmi jó gyakorlatok megismerését, európai uniós források lehívását, valamint 
további közös érdekeltségű témák felmérésének szükségességét. 
 
Az előzetes egyeztetések során kölcsönös egyetértés alakult ki a két fél testvérmegyei 
kapcsolatának létesítésére vonatkozóan, továbbá mindkét fél csatlakozott ahhoz a célhoz, hogy 
előmozdítsuk az együttműködést a következő szakterületeken: közigazgatás, gazdaság, oktatás, 
kultúra, szociális, sport, környezetvédelem és további közös megyei érdekeltségű témakörökben a 
romániai és magyarországi nemzeti jogszabályok értelmében. Mindemellett a két megye 
hozzájárulna az adminisztratív területi egységeik keretében működő tudományos, kulturális, 
egészségügyi, oktatási, szociális, társadalmi, sport, turisztikai, környezetvédelmi és közüzemi 
szervezetek és intézmények közötti kapcsolatok kialakításához is. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontja alapján a következő határozati javaslat 
elfogadásával hagyja jóvá a határozat melléklete szerinti együttműködési szándéknyilatkozatot, 
valamint megállapodást. 
 
Salgótarján, 2016. november 28.  

 
Skuczi Nándor 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Hargita Megye Tanácsa és Nógrád Megye Önkormányzata között testvérmegyei 

kapcsolatok kialakítására vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat, valamint 
megállapodás elfogadására 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hargita Megye Tanácsa és Nógrád Megye 
Önkormányzata közötti testvérmegyei kapcsolatok kialakítására vonatkozó együttműködési 
szándéknyilatkozatot a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint az 
együttműködési megállapodást a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét az együttműködési szándéknyilatkozat, valamint 
megállapodás aláírására. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy lehetőségei keretein belül segítse elő az együttműködési 
szándéknyilatkozatban, valamint a megállapodásban foglaltak teljesítését, melyek eredményéről a 
közgyűlésnek szükség szerint számoljon be. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2016. december 15. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 
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A …/2016. (XII. 15. ) Kgy. határozat 1. számú melléklete 

 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

 

A kétoldalú kapcsolatok és baráti együttműködés fejlesztése érdekében, a kölcsönös tiszteletre 
és támogatásra alapozva, a közös érdekeltségű feladatok megoldása céljából, a bizalom és 
egyenlőség jegyében,  

Hargita Megye Tanácsa, Románia 

és 

Nógrád Megye Önkormányzata, Magyarország 

együttműködési kapcsolatokat alakítanak ki következő szakterületeken:  közigazgatás, 
gazdaság, oktatás, kultúra, szociális, sport, környezetvédelem és további közös megyei 
érdekeltségű témakörökben a romániai és magyarországi nemzeti jogszabályok értelmében. 

Összhangban a hatásköreikkel, Hargita megye és Nógrád megye hozzájárulnak az 
adminisztratív területi egységeik keretében működő tudományos, kulturális, egészségügyi, 
oktatási, szociális, társadalmi, sport, turisztikai, környezetvédelmi és közüzemi szervezetek és 
intézmények közötti kapcsolatok kialakításához. 

Jelen szándéknyilatkozattal megerősítjük azon közös törekvésünket, hogy a Hargita megye és 
Nógrád megye között létrejött együttműködési megállapodással mindkét megye közösségének 
javát szolgálhassuk, a bilaterális együttműködés elvei, a megbízhatóság, egyenlőség és közös 
érdekek alapján. 

…………….., 201................ hó ...  nap  …………….., 201................ hó ...  nap 

 

 

Hargita Megye Tanácsa     Nógrád Megye Önkormányzata 
nevében                         nevében  

 
 
         Borboly Csaba                    Skuczi Nándor  

  elnök                elnök  
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A …/2016. (XII. 15. ) Kgy. határozat 2. számú melléklete 

Együttműködési Megállapodás Hargita megye, Románia és Nógrád Megye 
Önkormányzata között 

 

Hargita Megye, Románia és Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Felek), a 
kétoldalú kapcsolatok és baráti együttműködés fejlesztése érdekében, a kölcsönös tiszteletre 
és támogatásra alapozva, a közös érdekeltségű feladatok megoldása céljából, a bizalom és 
egyenlőség jegyében, azzal a meggyőződéssel, hogy ez az új együttműködés a Felek közti 
kapcsolatot szorosabbá teszi, a következőkben állapodtak meg: 

1. cikkely 
Célok 

A Felek a következő szakterületeken fognak együttműködni: közigazgatás, gazdaság, oktatás, 
kultúra, szociális, sport, környezetvédelem és további közös megyei érdekeltségű 
témakörökben a romániai és magyarországi nemzeti jogszabályok értelmében. 

2. cikkely 
Együttműködés tárgykörök 

A Felek, összhangban a hatásköreikkel, hozzájárulnak az adminisztratív területi egységeik 
keretén belül működő tudományos, kulturális, egészségügyi, oktatási, szociális, társadalmi, 
sport, turisztikai, környezetvédelmi és közüzemi szervezetek és intézmények közötti 
kapcsolatok kialakításához. 

3. cikkely 
Az együttműködés formái 

1) A bilaterális együttműködés elvei, a megbízhatóság, egyenlőség és közös érdek alapján a 
Felek együttműködési kapcsolatokat alakítanak ki a meghatározott szakterületekben. 

2) Figyelembe véve a specifikus hatásköröket, a Felek: 

a. Hozzájárulnak a hivatalos küldöttségek, szakemberek és szakértők látogatásainak 
megszervezéséhez közigazgatás, gazdasági, oktatási, kulturális, szociális, sport, 
környezetvédelem és további közös érdekeltségű szakterületeken; 

b. Rendszeres tapasztalatcserét szerveznek a Felek hatáskörébe tartozó közigazgatási 
egységek között, amelyek között egy kapcsolattartási rendszert alakítanak ki és 
valósítanak meg, valamint népszerűsíteni fogják ezek tevékenységét a Felek helyi 
közösségei szintjén. 

c. A megyei önkormányzatok hozzájárulnak a kultúra népszerűsítéséhez, a népi 
hagyományok megismeréséhez kulturális csereprogramok és művészeti 
eseményeken keresztül, amelyeken a két megye népi együttesei, művészei és 
kulturális személyiségei, valamint kulturális intézmények képviselői vesznek részt. 
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d. Együttműködésük keretében keresik az Európai Uniós finanszírozás igénybe 
vételének lehetőségét. 

4. cikkely 
Pénzügyi szempontok 

A Felek biztosítják az összes költséget a jelen Együttműködési Megállapodás kivitelezése 
érdekében a Felek nemzeti jogszabályaiban meghatározott költségkeretek betartásával. 

5. cikkely 
Az együttműködési tevékenységek koordinálása 

1) A Felek nevesítik a koordinátorokat, akik követik a jelen Együttműködési Megállapodás 
hatékony kivitelezését. 

2) A Felek által nevesített koordinátorok egy kivitelezési tervet fognak készíteni és további 
tevékenységeket fognak javasolni, amelyeket a Felek megvalósíthatnak. 

6. cikkely 
Az Együttműködési Megállapodás módosítása 

A jelen Együttműködési Megállapodás módosítható és kiegészíthető a Felek közös és írásos 
megegyezése alapján. A módosítások és kiegészítések a 7. cikkelyben meghatározott 
eljárások alapján lépnek hatályba. 

7. cikkely 
Hatályba lépés, időtartam és felmondás 

1) Jelen Együttműködési Megállapodást Felek határozatlan időre kötik és az aláírás 
időpontjától lép hatályba. 

2) Bármely szerződő fél felmondhatja jelen Együttműködési Megállapodást írásban közölve 
a másik Féllel. Ebben az esetben jelen Együttműködési Megállapodás felmondása az 
értesítés időpontjától számított 30. napon lép hatályba. 

3) Jelen Együttműködési Megállapodás felmondása nem érinti az érvényességi periódusban 
elindított programokat és projekteket, kivéve azokat amelyekről a Felek így döntenek. 

Készült ……………, 201... …………. hó ….. napján, angol, román és magyar nyelven, 
mindegyik nyelven három eredeti példányban és mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő 
értelmezés esetén az angol nyelvű dokumentum az irányadó. 
 
 

Hargita Megye, Románia 
nevében 

 
 
 

Borboly Csaba, 
a tanács elnöke 

Nógrád Megye Önkormányzata 
nevében 

 
 
 

Skuczi Nándor, 
a közgyűlés elnöke 

 


