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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen és Nyíregyháza Magyarország két meghatározó városa azon települések sorába
tartozik, ahol a lakosságszám meghaladja a 100.000 főt, így európai értelemben is közepes
méretű városnak számítanak. Mindkét város meghatározó hatással van gazdasági, oktatási,
kulturális vonatkozásban arra a térségre, amellyel kapcsolatban áll, hiszen a több mint 200.000
lakossal rendelkező Debrecen, illetve a mintegy 120.000 lakossal rendelkező Nyíregyháza
mögött következő települések lényegesen kisebbek a megyeszékhelyeknél.
Az elmúlt években jelentős fejlődés indult el mindkét városban, mindketten térségük motorjai,
gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi, oktatási, kulturális központnak számítanak. Mindezek
indokolják, hogy a két város között minél szorosabb kapcsolat alakuljon ki, amely egymás
segítésén és az előnyök kölcsönös kihasználásán alapul.
Debrecen és Nyíregyháza, mint Magyarország keleti részének - az Észak-Alföldi régiónak meghatározó városai között jelenleg is partneri kapcsolatok állnak fenn. Annak érdekében,
hogy ezek a kapcsolatok intézményesített keretek között tovább erősödjenek, továbbá a két
város és a hozzájuk kapcsolódó térségek gazdasági, kulturális és idegenforgalmi fejlődését
előmozdítsák, oktatási programjaikat, képzési struktúrájukat összehangolják, a két város között
egy hosszútávú stratégiai együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
megkötése indokolt. Az alapvető cél az, hogy a két város együttműködése lefedje a keletmagyarországi térséget, pályázatokon keresztül bevonva a két megyével határos területeket is,
ezzel megalapozva a régió további együttes fejlődésének lehetőségét.
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.
Mindezen gondolatok jegyében a két nagyváros vezetői már korábban is közös gondolkodást
indítottak el. Először a tavalyi év végén, 2016. decemberében fogalmazta meg dr. Papp László
Debrecen polgármestere és dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere, hogy a két város
együttműködésének kereteit egy olyan megállapodásban fektessék le, amelynek tartalmával a
két település Közgyűlésének tagjai is egyetértenek és azonosulni tudnak.
A Megállapodás kitér a közlekedés, az oktatás, a turizmus, a fejlesztések, a kultúra és a civil
kapcsolatok terén kifejtendő, kölcsönös előnyökre épülő együttműködés lehetőségeire.
Felek a Megállapodást keretmegállapodásnak tekintik, mely közvetlenül pénzügyi
kötelezettséget nem keletkeztet, azonban együttműködésük során – szükség esetén – a
Megállapodásban rögzített vállalások részleteit külön megállapodásban szabályozhatják.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdése, a 13. § (1)
bekezdés 1., 7., 13. és 18. pontja, valamint a 107. §-a alapján
1. hosszútávú stratégiai együttműködési megállapodást köt a melléklet szerint
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér
1.) a két város és a hozzájuk kapcsolódó térségek gazdasági, kulturális és idegenforgalmi
fejlődésének előmozdítása, oktatási programjaik, képzési struktúrájuk összehangolása
érdekében.
2. Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét az 1. pont szerinti együttműködési
megállapodás aláírásának előkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a
melléklet szerinti együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az együttműködési megállapodás aláírásának előkészítésért:
Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
az együttműködési megállapodás aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Debrecen, 2017. december 1.

Dr. Papp László
polgármester
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