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Budapest Józsefuáľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő-testiilet e számára

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester, Egry Attila alpolgáľmester

A képviselő-testületi iilés időpontj a: 2013. augusztus 29.

. sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Kínai NépkĺĺztrĺľsaságShanghai Putuo

keľiiletévęl megállapodás

meskötésére

A
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BprpRĺnszľÉsnpALKALMAs:

Váľosgazdálkodásĺ és PénzĺiryĺBizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási

Blzottságvéleményezi

tr

Hatźr ozati j av aslat a bizottság szálmétra:

A

Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja

a

Kép.viselő-testiiletnek

az

előterjesztés

mestáľs. va|źLsźLt.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

Előzmények

20|3. júliusában a Budapest Fővlĺros Főpolgáľmesteri Hivatal Főpolgáľmesteri Iroda
Nemzetk<izi Kapcsolatok Csopoľt megkeľeséssel foľdult a Budapest Józsefuláľosi
Önkormĺĺnyzathoz, amelyben továbbítottak Sanghaj Pufuo (Kínai Népköz&ĺľsaság) keľĹilet
vezetésénekegy jtivőbeni együttműkcidésre vonatkozó kezdemény ezését.

III.

Diintés meghozatalának indoka

Sanghaj Pufuo keľület vezetésénekmegkeresése megtiszte|ó, a külÍi'ldi viíľosokkal, azok
keľtileteivel való együttmúködés pedig, legyen az kultuľłílisvagy gazdaséęi, mindenképpen
előnytis lehet Józsefuaľos szétmźra.
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Tényállás

Sanghaj Pufuo keľületénekvezetése és delegációja ľeményeik szerint 2013. szeptemberében
Iátogat el Magyaľorczágra, és ttrgya|ásokat kíván kezdeményezni a két keľiilet közötti
jövőbeni egytittmfüodésről, amely alkalommal szeretnének egy megźůlapodástis aláírni a
megállapodás szövegfewezetét a kínai fél
Budapest Józsefuarosi onkormźnyzattal.
megküldte, amely jelen előterjesztós 1. számú mellékletétképezi.

A

Sanghaj kozigazgatása 19 megyei szintĺĺtészbő|..18 keľületből és egy megyéből áll. Putuo a
kilenc belvaľosi keľiilet egyike. Sanghaj ipari központ, Kína egyik legfontosabb gazdasági és

kereskedelmi kozpontjanak számit. Az orszźtg iszleti, pérungyi központja.
keľĹiletekkel együtt majď 23 milliós nagyvaros.

Iv.

A

külső

Jogszabályi rendelkezések

Magyaĺországhe|yi tinkoľmanyzataitőI szőIő 2011. évi CL)ofiIX. töľvény 42. E 6. pontja
értelmébena Képviselő-testiilet źrt nem ruhźvhatő hatáskörébę tartozik a kiilfř'ldi
ĺinkormányzattal töľténő megállapodás megkötése.

Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuarosi Önkoľmźnyzat a Képviselő-testtilet és Szervei
Szervezeti és Működési Szabá|yzatáĺőI szóIő 25120|3. (v.27.) iinkormányzati rendelete 1.
szělmű melléklętének8. pontja éľtelmébena Képviselő-testület minősített szavazattôbbséggel
hatéroz a kiilfi'ldi önkormanyzatta|történő megállapodás megkötése tlírgyában.

v.

Dtintés taľtalmának ismeľtetése

A

hatźrozati javaslat éľtelmébenT. Képviselő-testiilet aľľól dönt, hogy tárgyalásokat kíván
folytatni ahazźnkba|átogatő Sanghaj Putuo keľület önkoľmanyzatvezetésével, és a jövőbeni
egyiittmíĺkĺidéskeľeteit kijeliilő megállapodást ir a|á a kínai fellel. A megállapodás teľvezete
j elen előterj esztés 1 . számű mellékletét képezi.

A döntés által szolgált feladatot célok

A

cé|ja, hogy elősegítse
kapcsolat létesítésének

a

mindkét fél szźlmźraelőnyös

egyiittműktidést a gazdaság, kereskedelem, befektetések, kultura területén.
a kínai fél nem jelölte meg érkezésénekpontosan
időpontját, amely akěr a szeptemberi első renđesképviselő-testületi tilés időpontjźńmege|őző
idószaksa is eshet.

A siirgősségí tźlĺgyalźlstaz indokolja, hogy

Jelen előterj esztésnek péĺungyíhatása nincsen.

Fentiekĺetekintettelkéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Ha.rÁnoz.ł,Tl JAvASLAT

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

l.

EgyĹittmfüödési megállapodást köt Sanghaj Putuo keľtilet önkoľmĺányzatźwa|, a jelen
előterjesztés l. számú mellékletét képező megállapodás tervezet szerinti taľtalommal,
azza|, hogy a megállapodás végleges szövege a targyalásokon elhangzottak
figyelembevételévelmódosulhat, amennyibeĺpéĺuagyi fedezetet továbbra sem igényel.
Felelős : Polgĺĺrmesteľ
Hatźrldő : 2013 . októbeľ 3 0.

2,

felhata|mazza
a|áirására.

a

po|gĺíľmesteľtaz

l.

pont szerinti EgyĹittműködési megállapodás

Felelős: Polgármester
Hatĺĺridő: 20|3. október 30.

A

döntés végrehajtlísźi végzó szervezeti egység: Polgáľmesteri Kabinet

íKocsis Máté

alpolgáľmesteľ

Töľvényességi ellenőrzés:
RimĺĺnEdina
jegyzó
nevében és megbizásából :
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a

Business Team Inteľnational Kťt. (1034 Budapest, SzőIő utca 30.)
foľdítóiľodapľoiektmenedzseľe ezriton igazolom, hogy a Business Team
International Kft. a hatályos ĺĺľragyaÍiogszabĺílyokalapiän fordítóitodai

tevékenységetvégezhet, a fordítói tevékenység alkotia fő tevékenységi körét'
illewe a magyaÍ foľdítás mindenben megegyezik az angol forrásnyelvi
szövegge1.
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Budapest, 2013. augusztus 2.
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VIII.

rEnÜrBľ oNroRMl 'ľryz.q.ľe

(MAGYARonszÁc) ÉssHaNGHAI PUTU9 rBnÜrBľÉľBr
oNxo nvÁlľyzATA 1rÍNĺNÉprozľÁns.ą's eq ro zo ľrl e ARÁľI
KAPCSoLAT rÉľBsÍľÉsÉnŐr
(Tervezet)

Shanghai Putuo keľülete (Kínai Népkiiztarsaság) és Budapest VIII.

kerülete (Magyarország) barźńi megbeszélések tltján megállapodtak arcőI,
hogy baúńi kapcsolatot létesítenek,elősegítve ez.ze| a ľnindkétfél'szálmfua az
előnyös eryüttmiĺködést és kommunikációt a gazdaságterén és számos eryéb
terĺileten az egyenlőség és a kiilcsönos érdekęik alapjan.
1.

A felek

megállapodnak, hogy széles k<irben adnak tźĄékozlatastés a

vállalkozasok kiilönböző

formfüban egyiittmfüödnek

a

gazđaságés

kereskedelem, befektetések, csúcstechnológia, stb. területén a közĺis*
boldogulĺĺsés fejlődés elősegítése érdekében.

z.

A

fetek megállapodnak, hogy lépésekettesznek az

és kiizépiskolĺísdiĺíkokközötti
előmozdítźsáéĺt,hogy

kommunikáció

áůta1rálnos

iskolás

és tevékenységek

az általanos és középiskolás diákok

cserediák-

programokban vehessenek részt, illetve, hogy szélesítséka fiatal generáció
nemzetkö zi |ěttőkorét és erő s ítséka köztiik |év ő bar átságot.

3.

A felek

megállapodnak, hogy megszilárdítják az egyiittműkiĺdéstaz

oľvostudomány és a közegészségugy teľületén, illetve mindkét teľületen
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elősegítik
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paľüreľség,létrejtittétaz egészségiigyi intézményekés az

egyetemek köziitt.

4.

A

felek megállapođnak, hogy erősítik az emberek és a lolturák

közotti kommunikációt, és a kölcsön<is látogaĺísokata kulturális és a
a furisztikai
muvészeti előadások, a történelmi épületek védelme, a spoľt,

erőfoľľások fejlesztése, stb. teriiletén. Mindkét önkormźnyrat kész
er őfeszítéseket tenni a gyĹimölcsözőbb

5. A felek

eredmények eléréseérdekében.

megállapodnak, hogy tovább folytatják

minisztériumok [önkormany z-ati osztźtlyok] kiiziitti kölcsiinö

s

az

állami

láttogatásokat

az egyiittmtĺkiidésiprojektek és minden más, a közös érdekkörĹikbe tartoző
kérdésmeryitatása célj ából.

A jelen jegyzőkönyvet

Budapest VIil. keľületében [dátuml-őtn írtźlkalá.
#

(Aláíras)
Budapest VIil. keriiletének Önkoľm őnyz.ata

Magyaľorszźry

(Aláírás)
Alpolgáľmester
Shanghai Pufuo keľiileténekÖnkoľmányzata

L

aAľtśzáMt,t rzolórĺ

Kínai Népköztĺľsaság

?0I3. [dátum].
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MEMORANDUM BETWEEI"MUMCIPALITY OF DISTRICT'
J

EIGHT OF BUDAPEST OF HUNGARYAND MTJNICIPALITY
OF PUTUO DISTRICT OF SHANGHAT OF TI{E PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA ON TI{E ESTABLISHMENT OF
FRIEND S HIP RELATION

S

HIP

( Dľaft )

Putuo District of Shanghai of the People's Republic of China

and District Eight of Budapest of Hungary have reached the
agreement, thľough friendly consultation, on the establishment

of

friendship relationship, wishing to promote the cooperation and
communication beneficial to both sides in the field of economy and
other multiple fields on the basis of equality and mutual inteľests.

1. The two

sides agree to carry out bľoad communication of

information and cooperation of the enterprises in vaľious forms in
the fields of economy and trade, investment, high-tech and etc. to
promote common prosperity and development.

2,, The two sides agree to make effoľts for the prosperity of
communications and activities between' primary and secondary
school sfudents in oľder to promote the exchange of the pľimary and
secondary school students, broaden the international perspectives of
the young geneľation and enhance the friendship.

đ

3, The two

sides agree to consolidate the cooperation in the

fields of medicine and public heAtth and promote the establishment

of the

partnership between the medical institutions and the

universities in both areas.

4,, The two sides agree to stľengthen the communication of
people and culfure, mufual visits in the fields of culture and aľt
perfoľmance, historical buildings protection, sports, the development

of the tourism resouľces and etc. Both govemments are ready to
make efforts to achieve greater fruitful results'
the
5. The two sides agreeto maintain the mutual visits between

govemment departments to discuss the projects for cooperation and

all the other issues in common interests.
íř
The memorandum is signed in Budapest District 8 on

(Signed)

Municipality of District 8 of Budapest
Hungary

(Signed)

"'

Deputy Mayor

Municipality of Putuo District of Shangla.i
People's Republic of-China'

2013.
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