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SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Debrecenben 2016. november 25. napján
megrendezésre kerülő ukrán-magyar gazdasági fórumot követően együttműködési megállapodást
kíván kötni az ukrán Ungvár és Harkov városokkal, valamint az Ukrán Országos Önkormányzattal.
Az együttműködési megállapodás aláírásának feltétele az Önkormányzat - közgyűlési határozatba
foglalt - nyilatkozata az előterjesztésben meghatározottaknak megfelelően. Az aláírás időpontja
indokolja az előterjesztés sürgősséggel való megtárgyalását.
A fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a sürgősségi indítványról dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés a)
pontja alapján
az „Együttműködési megállapodások kötése Ungvár és Harkov ukrán városokkal, valamint az
Ukrán Országos Önkormányzattal” tárgyú közgyűlési előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. november 23.
Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
2016. november 25-én megrendezésre kerül az ukrán-magyar gazdasági fórum, melyen Ukrajna
Miniszterelnöke, Volodimir Boriszovics Grojszman és Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke
is jelen lesz. A három fő panelből álló fórumon ukrán és magyar üzletemberek, cégek vesznek részt.
Kiemelt figyelmet kap a tárgyalásokon az agrárszektor és élelmiszeripari ágazat, a turizmus, a
gyógyszerészet, az IT továbbá az ipar, valamint az energetika.
Ukrajna magyarországi nagykövete Ljubov Nepop 2016. szeptember 23. napján Debrecenbe
látogatott. Nagykövet Asszony, aki korábban Debrecenben tanult a Nyári Egyetemen, előadást
tartott Ukrajna jelenlegi helyzetéről és perspektíváiról a Debreceni Egyetem hallgatóinak. Itt
tartózkodása során Nepop asszony kiemelte, hogy Debrecen városa nagyon közel áll hozzá.
Törekszik arra, hogy Ukrajna jobban megismerje városunkat és szorosabb együttműködés alakuljon
ki az ország, valamint annak városai és Debrecen között.
Nagykövet Asszony kezdeményezését támogatva a 2016. november 25-ei fórumot követően
Debrecen és az Ukrán Országos Önkormányzat, Debrecen és Ungvár, valamint Debrecen és Harkov
városa között – a Tisztelt Közgyűlés döntését követően - sor kerül az együttműködési
megállapodások megkötésére. Az együttműködési megállapodásokat Kravcsenko György, az Ukrán
Országos Önkormányzat elnöke, Bohdan Andrijiv, Ungvár polgármestere és Mykhaylo Fatyeyev,
Harkov alpolgármestere írja alá.
Ezen megállapodások alapján a szerződő felek vállalják, hogy folyamatossá teszik a delegációk
cseréjét, főként abból a célból, hogy a város által végzett feladatok és tevékenységek minden
területén tapasztalatot cseréljenek, tanuljanak.
Felek kölcsönös célja a városok közötti kapcsolatok, hagyományok ápolása és megerősítése
elsősorban konferenciák, szimpóziumok és kiállítások szervezésével.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontja alapján
1./ együttműködési megállapodást köt az Ungvári Városi Tanáccsal a városok közötti
együttműködés előmozdítása érdekében az 1. melléklet szerint.
2./ Együttműködési megállapodást köt a Harkovi Városi Tanáccsal a városok közötti
együttműködés előmozdítása érdekében a 2. melléklet szerint.
3./ Együttműködési megállapodást köt az Ukrán Országos Önkormányzattal a 3. melléklet szerint.
4./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét az 1./-3./ pontok szerinti a megállapodások
aláírásának előkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert az 1-3. melléklet szerinti
együttműködési megállapodások aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: aláírás előkészítéséért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért: a Polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. november 23.

Dr. Papp László
polgármester

