EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.;
képviseli: Dr. Papp László polgármester; adószáma: 15735588-2-09),
másrészről
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth
tér 1.; képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester; adószáma: 15731766-2-15),
- együttes említésük esetén Felek (a továbbiakban: Felek) - között, alulírott helyen és időben, a
következő feltételek szerint:
PREAMBULUM
Az együttműködési megállapodást kötő Felek Debrecen és Nyíregyháza polgáraiért, a városok
fejlődéséért érzett felelősségük tudatában kijelentik, hogy egymással hosszú távú stratégiai
együttműködési megállapodást kötnek.
Jelen megállapodás célja, hogy Debrecen és Nyíregyháza, mint Magyarország keleti részének
- az Észak-Alföldi régiónak - meghatározó városai között jelenleg is meglévő partneri
kapcsolatok intézményesített keretek között tovább erősödjenek, a két város és a hozzájuk
kapcsolódó térségek gazdasági, kulturális és idegenforgalmi fejlődését előmozdítsák, oktatási
programjaikat, képzési struktúrájukat összehangolják.
A városok együttműködésének kiemelt célja az Észak-Alföldi régió versenyképességének
növelése, az Európai Unió fejlettebb régióihoz való felzárkózás előmozdítása, a régió megtartó
erejének növelése, az optimális munkaerőpiaci viszonyok kialakítása, a lakosság, a szakképzett
munkaerő elvándorlásának megállítása, a városok közlekedési stratégiájának összehangolása,
valamint a sport, a civil- és az ifjúsági kapcsolatok kölcsönösen előnyös elveken alapuló
erősítése.
A Felek az előbbiekben megjelölt célok elérése érdekében az alábbi, kölcsönös előnyökre épülő
együttműködési megállapodást kötik:
1. A Felek kiemelten fontosnak tartják a régió közlekedési feltételeinek javítását, a közúti
és a vasúti közlekedés fejlesztését, melyre tekintettel kezdeményezik Magyarország
Kormányánál a 4-es számú főút Debrecen és Nyíregyháza közötti szakaszának 2 X 2
sávosra történő fejlesztését.
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A régió fejlődése érdekében szükségesnek tartják a 100-as vasúti fővonal további,
Záhonyig tartó fejlesztését, valamint a Debrecen-Nyíregyháza közötti elővárosi vasúti
közlekedés feltételeinek kialakítását.
A Felek kinyilvánítják, hogy kiemelkedő jelentőségűnek tekintik a légi közlekedés
fejlesztését, melynek két sarokpontja
- a Debreceni Nemzetközi Repülőtér, mint a nemzetközi utasforgalom keletmagyarországi központja;
- illetve az 50 éves múltra visszatekintő Nyíregyházi Regionális Repülőtér, mint
pilótaképzési központ, valamint üzleti, turisztikai célállomás.
- Külön-külön fejlesztésük és együttműködésük összehangolása elsőrendű feladat.
2. A Felek az oktatás területét kiemelt jelentőségűnek tekintik, ezért elősegítik a
területükön működő intézményfenntartó szervezetek közötti kapcsolatok fejlesztését,
különösen a helyi tankerületi központ, szakképzési centrum, egyházi iskolafenntartók
és a Debreceni Egyetem, valamint a Nyíregyházi Egyetem közötti kölcsönösen előnyös
együttműködést.
A Felek kinyilvánítják szándékukat arra vonatkozóan, hogy gazdaságfejlesztési céljaik
elérése, valamint a szükséges szakképzett munkaerő biztosítása érdekében lépéseket
tesznek oktatási kapacitásaik, a szakképzési irányok és a képzési stratégiák
összehangolása iránt, úgy hogy önálló integritásukat a Felek megőrzik.
3. A Felek együttműködésük során stratégiai ágazatként tekintenek a turizmusra, mint a
helyi gazdaság egyik meghatározó ágazatára. Ennek keretében törekszenek a célpiacok
összehangolt meghatározására, a régió turisztikai érdekeinek és értékeinek
képviseletére, összehangolt turisztikai marketing stratégia kialakítására.
Együttműködnek – különösen – a nyári kulturális és idegenforgalmi programok,
valamint a gasztronómia helyi rendezvényeinek megvalósításában, azok időbeli
összehangolásában, illetve kulturális és turisztikai célú pályázati lehetőségek
feltárásában.
4. A Felek jövőbeli fejlesztéseik megvalósítása során együttműködnek olyan fejlesztési
projektek indításában, melyek jelentős kihatással bírnak a városok és térségük
fejlődésére.
A városok a fejlesztési elképzelések kialakítása és megvalósítása területén
megvalósítandó együttműködésüket három szintre terjesztik ki. A Felek
együttműködnek Debrecen és Nyíregyháza, valamint agglomerációjuk fejlesztési
irányai kialakítása tekintetében a 2020 utáni Európai Uniós ciklusra nézve;
összehangolják elképzeléseiket az adott térség, régió tekintetében. Elképzeléseiket
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összhangban a kormányzati programokkal egyeztetik, közös pályázatok benyújtásával
kölcsönösen segítik a térség fejlődését, különös tekintettel a határon átnyúló régióik
(Partium, Kárpátalja, Felvidék) irányába, amelyet kiterjedt testvérvárosi kapcsolataikon
keresztül érvényesítenek.
A Felek azon célkitűzésük érdekében, hogy az Észak-Alföldi régió az Európai Unió
fejlettebb régióihoz felzárkózzon, együttműködnek közvetlen brüsszeli finanszírozású
pályázatok megvalósításában és az azokból származó jó gyakorlatok
tudásmegosztásában, valamint megvizsgálják egy közös, városi, egyetemi és kamarai
szintű brüsszeli képviselet létrehozásának lehetőségét a 2020 utáni uniós fejlesztési
ciklusra történő hatékonyabb felkészülés érdekében.
5. A Felek a kultúra területére mind intézményeik, mind programjaik vonatkozásában
akként tekintenek, amely erősíti a közöttük lévő kapcsolatot. A városok
együttműködésükbe bevonják a kulturális intézményrendszereiket annak érdekében,
hogy a kapcsolatok intézményi szinten is erősödjenek. Elősegítik a hagyományőrzéssel
foglalkozó szervezetek, művészek, művészeti csoportok közötti kapcsolatok
kibontakozását.
6. A Felek elősegítik az együttműködést településeik polgárai, egyesületei, civil
szervezetei között, különösen a kultúra, sport, az oktatás és az idegenforgalom területén.
7. A Felek a rendelkezésükre álló médiafelületek felhasználásával együttműködnek
kiemelt rendezvényeik kölcsönös népszerűsítésében, törekszenek az egymás
rendezvényein való részvételre, valamint szorgalmazzák a városi médiacégek közötti
szorosabb kapcsolatot, hír- és műsorcserét, közös tartalmak létrehozását, közös
pályázatok benyújtását..
8. A Felek ezen megállapodást keret-megállapodásnak tekintik, mely közvetlenül
pénzügyi kötelezettséget nem keletkeztet, azonban együttműködésük során - szükség
esetén - jelen megállapodásban rögzített vállalások részleteit külön szerződésben
szabályozhatják.
9. Debrecen és Nyíregyháza polgármesterei kinyilvánítják szándékukat arra vonatkozóan,
hogy ezen megállapodásban meghatározott együttműködés megvalósítása érdekében
szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal találkoznak, melynek keretében
áttekintik a folyamatban lévő feladatok végrehajtását és meghatározzák a közös
jövőbeni célokat, valamint a végrehajtásért felelős személyt vagy szervezeti egységeket.
10. A Felek jelen stratégiai megállapodására és regionális együttműködésére tekintettel
kezdeményezik a vállalkozások, a gazdasági szervezetek és színterek közötti szorosabb
együttműködés kialakítását, és kijelentik, hogy törekednek közös pályázatok
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benyújtására.
11. Felek a jelen megállapodás teljesítése céljából a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény szerinti együttműködésre kötelesek.
12. A jelen megállapodással kapcsolatban a Felek a birtokukba került adatokat, tényeket,
információkat kötelesek bizalmasan kezelni, azokat a megállapodással össze nem függő
célra nem használhatják fel, harmadik személynek nem adhatják tovább.
13. Jelen megállapodás kizárólag írásban, a Felek közös megegyezésével módosítható.
14. Jelen megállapodás mindkét fél általi aláírást követően lép hatályba.

A Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Debrecen, 2017. ………………..

Nyíregyháza, 2017. ………………

……………………………………..
Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében:

…………………………………………
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében:

Dr. Papp László
polgármester

Dr. Kovács Ferenc
polgármester
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