
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGYŰLÉSE 

HATÁROZAT 

Szám: 20/2022. (II. 10.) MÖK határozat 
Tárgy: Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről Veszprém megye és a Kis-

lengyelországi vajdaság (Małopolska) között 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az „Együttműködési 
megállapodás megkötése Veszprém megye és a Kis-lengyelországi vajdaság között” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontjában rögzített 
hatáskörében eljárva, figyelemmel a 116/2021. (XI. 25.) MÖK határozatában 
foglaltakra úgy határoz, hogy együttműködési megállapodást köt a Kis-lengyelországi 
vajdasággal (Małopolska), gazdasági, mezőgazdasági, oktatási, turizmus, és kulturális 
kapcsolatok kölcsönös fejlesztése céljából. 
 

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém megye és a Kis-
lengyelországi vajdaság (Małopolska) közötti testvérkapcsolat kialakítására vonatkozó 
együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy az 
együttműködési megállapodást a Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében 
aláírja. 
 

4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatban 
foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: 1-2. pont tekintetében: azonnal  

3. pont tekintetében: 2022. március 31. 
4. pont tekintetében: folyamatos, legkésőbb 2022. március 31. 

Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 
 

 

 Polgárdy Imre s.k. Dr. Imre László s.k. 
 megyei közgyűlés elnöke megyei jegyző 

 

A kiadmány hiteléül: 



20/2022. (II. 10.) MÖK határozat melléklete 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

Kis-lengyelországi vajdaság (Małopolska) és Veszprém megye  
között 

 
Kis-lengyelországi vajdaság (Małopolska, Lengyel Köztársaság), 
képviseli Witold Kozłowski, Kis-lengyelországi vajdaság marsallja, 
 
és 
 
Veszprém Megyei Önkormányzat (Magyarország), 
képviseli Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke  

 
a továbbiakban: Felek, 
 

• figyelemmel a Kis-lengyelországi vajdaság (Małopolska) és Veszprém megye 
lakosságának jólétére, valamint az együttműködés erősítésére és a kölcsönös megértés 
elmélyítésére irányuló szándékra, 

• a Kis-lengyelországi vajdaság (Małopolska) és Veszprém megye prioritásainak 
figyelembevételével, 

• Kis-lengyelországi vajdaság (Małopolska) és Veszprém megye együttműködése 
létrejöttéből adódó kihívásokra és lehetőségekre tekintettel 

• mindkét régió fejlődési lehetőségének hangsúlyozása érdekében, 
 

kijelentik 
 

együttműködési szándékukat az egyenlőség elvein és a kétoldalú előnyökön alapuló partneri 
együttműködés fejlesztésére és támogatására az érintett gazdasági és társadalmi szereplők 
kapcsolatfelvételének elősegítésére az alábbi területeken: 

 
- gazdaságfejlesztés, 
- mezőgazdaság, 
- oktatás, 
- turizmus, 
- kulturális eszmecsere. 
 

Felek az együttműködést a saját nemzeti jogrendjükkel összhangban hozzák létre. 
 
Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba. A megállapodás kifejezi Felek azon 
szándékát, hogy a fent említett célok elérése érdekében együttműködést kezdeményezzenek, és 
nem von maga után semmilyen egyéb kötelezettséget Felek számára. 
 
Jelen együttműködési megállapodást Felek ………………….. (helyen), ……………… napon, 
2 példányban írták alá. Mindkét példány lengyel és magyar nyelven készült, melyek 
mindegyike egyformán hiteles. 
 
 
 Kis-lengyelországi vajdaság(Małopolska) Veszprém Megyei Önkormányzat 
 képviseletében képviseletében 
 
 
 Witold Kozłowski Polgárdy Imre 
 marsall elnök 
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