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Tisztelt Közgyűlés!
2017. november 22-én orosz delegáció érkezett Moszkvából Debrecen városába, pontosabban Valerij
Jurjevics Vinogradov Moszkva Északkeleti közigazgatási körzetének prefektusa, Kirjanov Szergej
Viktorovics tanácsos és Kuzmin Alekszandr Mihajlovics, a Vagyonkezelési és Városüzemeltetési
Osztály osztályvezető-helyettese.
Prefektus Úr utazásának célja elsősorban a Moszkva Északkeleti közigazgatási körzetének
Önkormányzata és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
közötti testvérvárosi kapcsolat kialakítása volt. A látogatás során aláírásra került egy memorandum,
melyben a két fél kifejezte abbéli szándékát, hogy a közeljövőben egymással testvérvárosi
megállapodást kötnek.
2018. júniusában az Önkormányzat delegációja Moszkvába utazik, ahol a delegáció tagjai többek között
a helyi gazdasági és kulturális szakemberek részvételével megrendezésre kerülő tanácskozáson vesznek
részt. A Prefektus Úrral történő diplomáciai találkozó során kerül aláírásra az Önkormányzat és
Moszkva észak-keleti közigazgatási körzetének Önkormányzata között kötendő - a határozati javaslat
mellékletét képező - Testvérvárosi megállapodás.
A Testvérvárosi megállapodásban a felek vállalják, hogy a jövőben a gazdaság, a kultúra, az
idegenforgalom, az oktatás, a sport és a műemlékvédelem területén egymással együttműködnek.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontja
értelmében a külföldi önkormányzattal való együttműködésre irányuló megállapodás a képviselőtestület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.
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./ Testvérvárosi megállapodást köt Moszkva (Oroszországi Föderáció) Északkeleti közigazgatási
körzetének Önkormányzatával a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét az 1./ pont szerinti megállapodás aláírásának
előkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
előkészítésért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásért:
a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. május 24.

Dr. Papp László
polgármester

