VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE

HATÁROZAT

Szám: 35/2013. (IX. 19.) MÖK határozat
Tárgy: Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása Maine-et-Loire Veszprém - Kovászna megyék között
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az „Együttműködési
megállapodás meghosszabbítása és módosítása Maine-et-Loire –Veszprém - Kovászna
megyék között” tárgyú előterjesztést.
Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a mellékelt „Maine-et-Loire – Veszprém - Kovászna
megyék közötti 2013-2016. évekre szóló együttműködési megállapodás” aláírására.
Határidő:
Felelős:

2013. szeptember 19.
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő s.k.
megyei közgyűlés elnöke

A kiadmány hiteléül:

Dr. Imre László s.k.
megyei jegyző
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35/2013. (IX. 19.) MÖK határozat melléklete
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
2013-2016
Maine-et-Loire – Veszprém – Kovászna megyék között

mely létrejött egyrészt,
Maine-et-Loire megye (Franciaország) részéről, melyet Christophe Bechu úr, a Maine-etLoire Megyei Közgyűlés elnöke képvisel,
másrészt
Veszprém megye (Magyarország) részéről, melyet Lasztovicza Jenő úr, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke képvisel,
harmadrészt
Kovászna megye (Románia) részéről, melyet Tamás Sándor úr, Kovászna Megye
Tanácsának elnöke képvisel.
Előzmények:
2004. február 23-án aláírt, majd 2006. március 13-án záradékkal módosított és 2007. január
25-én újra aláírt, majd 2010. február 10. napján ismét aláírt együttműködési megállapodások.
Továbbiakban a felek az alábbiakban kívánnak megállapodni:
1. cikkely
Az együttműködő megyék partnerprogramot indítanak el, melynek célja az idegenforgalmi,
valamint sport kapcsolatok fejlesztése a három megye között, mindezen hatáskörüknek
megfelelően és tiszteletben tartva a Franciaország, Magyarország és Románia közötti
kapcsolatokat szabályozó egyezményeket.
2. cikkely
Az együttműködési program az alábbiakban részletezett tevékenységek fejlesztésére
vonatkozik:
1.

Együttműködés az idegenforgalom területén:

1.1 A Maine-et-Loire és Kovászna megyei idegenforgalmi értékek bemutatása Veszprém
megyében.
1.2 A Veszprém megyei idegenforgalmi nevezetességek propagálása Main-et-Loire és
Kovászna megyében.
1.3 A három megye idegenforgalmi értékeivel foglalkozó megyei önkormányzatok
szervezeti egységei közötti együttműködési lehetőségek felkutatása.
1.4 A három megye idegenforgalmi kínálatának népszerűsítése.
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2. Együttműködés a sportkapcsolatok területén:
Maine-et-Loire – Kovászna- és Veszprém megye megállapodnak abban, hogy erősítik
kapcsolataikat a sport területén a következő módokon:
2.1 sportági versenyek, mérkőzések alkalmából találkozók szervezése a testvérmegyékben, lehetőség szerint váltakozó helyszíneken,
2.2 az egyes sporttalálkozókon belül a sporttal kapcsolatos megyei szakmai szervezetek
konzultációjának lebonyolítása, szakmai projektekkel kapcsolatos együttműködési
területek kiterjesztése, bővítése
2.3 sporttal kapcsolatos pályázatok feltérképezése, az egyes pályázatokban való
kooperáció a testvérmegyei partnerekkel.

3. cikkely
A projektek lefolyásáról és kivitelezéséről éves tájékoztató készül.
4. cikkely
Jelen megállapodás az aláírástól számított 3 évre szól.

Veszprém, 2013. szeptember 19.

Veszprém megye részéről

Maine-et-Loire megye
részéről

Kovászna megye részéről

Lasztovicza Jenő
a megyei közgyűlés elnöke

Christophe Béchu
a megyei közgyűlés elnöke

Tamás Sándor
a megyei tanács elnöke

