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Budapes t J őzsefv álrosi onko rmányzat

Tisztelt Képvĺselő-testület!

I. Tényát|ás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése
2015 áprilisában Magyarorszttg shanghaji főkonzulja megkereséssel fordult a Budapest Józsefváľosi

onkormányzathoz (a továbbiakban: onkormźnyzat), amelyben je|ezte Sanghaj Changning (Kĺnai
Népköztársaság) kerĺilet vezetésének egyjövóbeni együttműkodésre vonatkozó kezdeményezését.

Sanglraj Changning kerĺiletébol 2015. június 20-f3, közĺjtt delegáció látogatott el Józsefuárosba. A
hatfós kínai csoport négy napot töltött Budapesten, többek kon.Iátogatást tettek a Palotanegyedben, a

Par|amentben, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, megismerték az onkormányzat mtĺködését,

nagyobb fej lesztési, reh abi I itác iós programj ait.

Sanghaj Changning kerület vezetésének megkeresése megtisztelo, a kü|fö|di városokkal, azok

kerületeivel való együttműkcjdés pedig, legyen az kulturális vagy gazdasági, mindenképpen e|őnyos

lehet Józsefvźros számźĺra. Cé1,liogy Józsefuáros és Changning kozott kultuľális és gazdasági, lrosszĺr

távú kapcsolat jöjjön létre.

Sanghaj kozigazgatása 19 megyei szintű ľészből: 18 kerü|etből és egy megyébő| áll. Changning a

kilenc belvárosi kerület egyike, Sanghaj egyik|eggazdagabb, legkoopeľatívabb kerü|ete. Sanghaj ipari

"<ľ-.i.E-ĺ.\;."....,, -ij

ii]l& ĺ4ÁJ 2 5

Előteľjesztő: dr, Kocsis Máté polgármesteľ, Egry Attila alpolgármester

A képv i seló-testĺileti ülés időpontja: 20 | 6. j únius 02. . sz. napirend

Táľgy: Javas|at a Sanghaj város Putuo és Changning keri.ilet onkormányzataiva| megállapodás
megkötésére

A napiľendet nyílt üléserr kell táľgyalni, a döntés elfogadásához minosíteÍt szavazattöbbség
szükséges'

ElorÉszÍro SZERVEZETI EGYSÉG: Jecy zoĺ I(ABINET

KÉszĺrprĺp: JpcyzÓl KABINET

PÉNzÜcyl FEDEZETETNEM IGÉNYEL, IGAZoLÁS: ę Ą-.
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BETERJ ESZTÉsRe łI-reLvĺ n,S :

DeNĺ.on.-fuMÁN EDINA
IEGYZO
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Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi El

Embeľĺ Eľőforľás Bizottság véleményezi tr

Határ ozati jav as|at a bizottság szźtmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az Emberi Eroforľás Bizottság javasolja a

K épv i se l o-testü l etnek az előteriesńés megtárgy a|ását.
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központ, Kína egyik legfontosabb gazdasági és kereskede|mi központjának számít. Az ország uz|eti,
pénzügyi központja. A külső keľiiletekkel együtt majdf3 milliós nagyváros.

A Képviselő-testület a 327120|3. (VuI.29') számű határozatával úgy dontött, hogy egytittműkodési
megállapodást kot Sanghaj Putuo kerület Önkoľmányzatáva|. A kapcsolattartás az önkonnányzatok
között fo|yamatos, azonban az egyuttmuködési megál|apodás a|áirtsttra a hattrozat végrehajtásának
határidejében nem kerlilt sor, tekintette| ana, hogy Sanghaj Putuo kerületében vá|asztások zaj|ottak
2013 őszének folyamán, így a személyes ta|á|kozásra abban az idoben nem keľült soľ. Mindezekre
tekintettel, továbbá Íigyelemme| ana, hogy 2014 októbeľében ť'j Képviselo-testület aĺakult
Józsefvárosban, indokolt a 32712013. (V[I.29.) számú képviselő-testtileti határozat megerosítése
ahhoz, hogy az együttműködési megállapodás a következő személyes ta|źl|koző alkalmával a|áírásra
kerülhessen.

A határozati javaslat értelmében a Tisztelt Képviselő-testület egyrészt megerősíti a 32712013.
(VIII.Ż9.) számű határozatát, másľészt arról dont, hogy tárgyalásokat kíván folyatni Sanghaj
Clrangning kerĺ'i|et onkoľmányzat vezetéséve|, és a jovőbeni együttműködés kereteit kije|ölo
megállapodást ír a|á a kínai féI|e|. Az Egyetéľtési megál|apodás baráti kapcsolatok létesítésére
elnevezésű dokumentum szövegtervezetét a kínai fél megküldte' ame|y jelen előterjesztés mellékletét
képezi.

il. A beterjesztés ĺndoka
A kÜlföldi önkormányzattal történő együttműkodési megállapodás megkötésérő| a Tisaelt Képviselő-
testü let j ogosu |t dönteni.

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása
A kapcsolat létesítésének célja, hogy elosegítse a mindkét fél számára elonyös jövőbení
egytittműkodést.

Jelen előterj esztésnek pénztigyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet
A Magyarorszag helyi önkoľmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42.

$ 6. pontja értelmében a Képviselő-testület át nem ruhtnhatő hatáskörébe tartozik a kĺilfuldi
önkormányzatta| töfténő együttműkodési megálIapodás megkötése.
Az Mötv. 50. $-a alapján a Képviselő-testület minősített szavazattobbséggel határoz a külftjldi
ö n ko rmán yzatta| történő me gál l apod ás me gkötése tár gy ában,

K érem az al ább i h atár o zati j av as l at e l fo gadás át.

Ha.ľÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l. megállapodást köt Sanghaj Changning kerület Önkormányzatźtva|, a hatźrozat |' számil
mellékletét képező Egyetéftési megállapodás baráti kapcsolatok létesítésére elnevezéstĺ
dokumentum tervezet szerinti taľtalommal, azzal, hogy a megállapodás végleges szövege a

táľgyalásokon elhangzottak figyelembęvételével módosulhat, amennyiben pénzügyi fedezetet
továbbra sem igényel.

Felelős: poIgármester
Hatáľido: 2016. iúnius 02.
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2, megerősíti a 3f7lf0|3' (VIII.Ż9.) szźLmű hatźrozatźń és együttmĺĺkodési
Sanghaj Putuo keri'i|et onkormányzatáva|, a határozat f. számil
megállapodás tervezet szerinti tartalommal, azza|, hogy a megállapodás
tárgyalásokon elhangzottak figyelembevételével módosulhat, amennyiben
továbbra sem igénye|.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2016. június 02.

3. felkéri a polgáľmestert az 1'-2. pont szeľinti dokumentumok a|áirásźľa.

Fele|os: polgármester
Hatáľidő: 2016. decembeľ 3 l .

A d ti ntés vé gľehaj tás áú v égző szerv ezeti egység : Polgármeste ľi Kabin et

Budapest, 20|6. május f3.

rnegállapodást köt
mellékletét képező
végleges szövege a
pénztigyi fedęzetet
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Töľvényességi eI lenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából l
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a\jegyző

ýgry Attila
íplgármester
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Egyetéľtési megállapodás baľáti kapcsolatok létesítéséľe

mely létrejott

egyrészről Magyaľoľszág Budapest Főváľos VIII. keľůĺlet Józsefuárosi onkorm ányzat
(képviseli: dr. Kocsis Máté polgármesteľ),

másrészľol Kína Sanghaj váľos Changning keľület Népi Koľmánya (képviseli: Mr. GU
Honghui polgáľmester) kozött

(együttesen emlíne : Felek).

Azon meggyőződésből vezeve, hogy a két kerület egytittműködése kĺjlcsönös előnyöket kínál és

javítja abartúi kapcso|atokat Magyaľorszźry és a Kínai Népköaársaság között, Budapest Főváľos VIII.

kertilet Józsefváľosi onkoľmányzat és Sanghaj város Changning Keriilet Népi Kormánya ezűton fejezi

ki szándékát, hogy együttműködnek egymással és baľáti kapcsolatot létesítenek a két kerület közott.

A felek megállapodnak a következókben:

l.cikk
A jelen egyetértési megál|apodás célja baráti kapcsolatok kialakítása Budapest Főváros VIII. keľü|et

Józsefvárosi onkormányzat és Sanghaj város Changning Keľületi Népi Kormányakozött, valamint a

hosszti távú és baľáti egyĺittműködés támogatása Magyaľország és Kínai Népköztársaság kozott az

egyenloségre és a kölcsönös előnyökľe a|apozva'

2. cikk
A Felek az a|ábbi területeken kívánnak együttmtĺkodni:
. A kozvagyon kezelése
. A kultúra és a kulturá|is feilodés
. oktatás
. Tervezés és a tömegközlekedés működtetése
. Építészeti tervezés és irányítás
. A szociális ellátások
. Bel- és kĺ'ilkereskede|mi és avtú|a|kozźlsok közĺjtti információcsere és kapcsolattartás
. Spoľt
. A turizmus
. Egyéb, a felek által megfelelőnek tekintettet területeken.

3.cikk

A Felek keresik az egyúttmuködés olyan lehetóségeit és az o|yan pľojekteket, amelyek mindkét fé|

számára előnyösek.

4.cikk

A Felek ľendszeľes kapcsolatot taľtanak egymással az egyetértési megállapodásban meghatározoÍt

céIok eléréséľe érdekében. A nemzetközi utazási költségek a delegációt küldő fél, míg a helyi

tartőzkodás költségei a fogadó felet terhelik, összhangban a fogadó fél meghívásával.

4
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5.cikk

A jelen egyetéftési megállapodásban meghatarozott egyĺittműködési kereteket az adoÍt országban

a|ka|mazan dó j o gs zab ál y ok határ o zzák m e g.

6.cikk

Felek tiszteletben taľtják a szęllemi ftllajcĺonnal kapcsolatos korlátozĺi ľenĺlę|kęzésękęt és a haľmaĺlik

fé|szémára elérhetové tétel korlátait a szakmai dokumentumok. adatok és információk rendelkezésre

bocsátása esetén.

7.cikk

A jelen egyetéftési megállapodásban foglaltak nem érintik a Felek egyéb két- vagy többo|dalú

megá| lapodásokból származo kötelezettségeit.

8.cikk

Amennyiben a Felek rigy döntenek, a je|en egyetértési megállapodás módosítható és kiegészíthető egy

fiigge|ékke|, amely e|vtilaszthatat|anrészét képezi ajelen egyetértési megáIlapodásnak.

9.cikk

A jelen egyetértési megállapodás aFelek titalia|tńrással lép hatá|yba, és ötéves idotartamľa szó|. Az
egyetértési megállapodás automatikusan meghosszabbodik újabb ötéves idoszakra, ha a felek egyike

sem sziinteti meg íľásban, három hónappal annak lejfita előtt.

10, cikk

A je|en egyetétési megáI|apodás [...helyszín...] készült, [..'datum...], két példányban, példányonként

magyar, kínai és angol nyelven. Mindhárom változat lriteles. Amennyiben bármilyen érte|mezési

e ltéľés merti| fe|, az angol nyelvű v á|tozat az irány adő'

['..helyszín'.']' [' ..dátum...]

dr. KOCSIS Máté Mr. GU Honghui

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvarosi Sanghaj Changning kerület Népi Kormányának

onkoľmany zat po|gärmestere polgáľmesteľe
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Memoľandum of Undeľstanding on Building Fľĺendly Relations
between

the Municipality of Józsefváros, Budapest, Hungary and Changning
Distrĺct People's Government, Shanghaio the Peopleos Republic of China

Driven by the conviction that the cooperation between the two distľicts will lead to mutual

benefits and improve the fľiendly relations betwęen Hungaľy and the People's Republic of

China, the Józsefváros Local Government of the Eighth District of Capital Budapest and

Changning District People's Goveľnment, Shanghai, heľeby expÍess their intent to coopeľate

with each other anđ establish friendly relations between the two districts'

The parties agree upon the following:

Article I

The Memoľandum of Undeľstanding (MoU) is aimed at establishing fľiendly relations

between the Józsefváľos Local Govemment of the Eighth District of Capital Budapest and

Changning Distľict People's Government, as well as at supporting a long-term and friendly

coopeľation relationship between Hungaľy and the People's Republic of China based on

equality and mutual advantages.

Aľticle 2

The Parties intend to coopeľate with each otheľ in the following fields:

o Management of public properties

o Culture and cultural development

o Education

o Planning and operation of public transpoľtation

o Architectural design and management

o Social well-fare

. Commerce, tľade anđ enterpľise exchanges

t Sports

o Tourism

. other fields considered as appropľiate by both paľties.

Aľticle 3

The Paľties tľy to ťlnd cooperation opportunities and projects beneÍiting both parties.

Aľtĺcle 4

The Paties shall maintain regular connections to achieve the goals set by the MOU. The

inteľnational travel costs of the delegations visiting the other Party shall be boľne by the

sending party while the costs of local stay shall be boľne by the receiving PartY, in accoľdance

with the contents of the invitation of the receiving paľty.

,ť
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Article 5

The coopeľation framewoľks set in the MoU shall be determined by the acts and rules of law

applicable in the country concerned.

Aľticle ó
Both Parties shall ľespect the ľestľictive conditions ľęlated to intellectual pľopeľties and tlre

disclosure to thiľd parties when professional documents, data and infoľmation are provided by

the otheľ party.

Article 7

The present MoU shall not afflict the Parties' obligations ľesulting from otheľ bilateral or

multilateral agľeements.

Article I
If the Parties agree, the present MOU may be amended and supplemented with an Appendix

which shall form the inseparable paľt of this MoU.
Artĺcle 9

The MoU shall come into force when signed by the paľties, and shall remain in ťorce for a

period of five years. The MoU shall automatically be extenđed for a fuľther peľiod of five

years if neither of the parties terminates it in wľiting with a thľee-month notice befoľe its

expiľy.

Article ĺ'0

The MoU is drawn in [..'place...], on [.'.date...], in two copies in Hungaľian, Chinese and

English each. All the thľee versions are authentic. In case of any interpretation discrepancy,

the English version shall be goveming.

[...place...], [...date...]

dr. KOCSIS Mate Mľ. GU Honghui

Mayor of Józsefuáros Local Government of Mayoľ of Changning District People's

the Eighth District of Capital Budapest Government, Shanghai

/., .': .
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EMLÉKE ZTET oĄ BIJDAP'stíiu. xBnÜrpľ o}rKonvÁNyzATA

(MAGYARonszÁc; És sľĺ4'NGI{AI PUTUS xľnÜrBrÉNprĺ

oxroruĺłľyzeľe. 1rÍNe.l NÉprÖzrÁnsasÁc) rozoľľĺ 3 łruĺ11

KAPCSoLAT rÉľpsÍľÉsÉnor

(Tervezet)

Shanghai Putuo kęľiilete (Klnai Népkciztársaság) és Budapest VIII.

keľĺ.ilete (Magyaľorszźę) baľáti megbeszélések tltjan megáll|apodtak arľól,

hogy baráúíkapcsolatot létesítenek, elősegiĺłę ezze| a mindkét fél száméra az

előnyłis együttrniiködést és komĺnunikációt a gazdaságteľén és számos egyéb

teľĹileten az egyen\őség és a ktilcsönös éľdekeik alapjan.

1. A felek megállapodnďq hogy széles köľben adnak tźĄékoztatást és a

váltalkozasok kĺilĺinbiiző foľľrĺĺkban egyĺitüntiködnek a gazdaság és

kereskedelem, bęfektetések, csúcstechnológia, stb. teľÍ.iletén a közösj

boldogulĺĺs és fej lődés elősegítése éľdekében.

2. A fe\ęk megáltapodnak, hogy lépéseket tesznek az źitalźtnos iskolás

és középiskolás diákok közötti kommunikáció és tevékenységek

e\amozdítźĺsáéľt, hogy az általános és kiĺzépiskolás diákok cserediák.

pľogramokban vehessenek tészl, ílletve, hogy szélesítsék a fiata| generáció

nernzetközi|źtőkörét és eľősítsék a köztĺĺk lévő barátsagot.

3. A felek megáltapodnĄ hogy megszilardítják az egyiittmfüödést az

oľvostudom:ĺny és a közegészségugy teľiiletén, illetve mindkét területen
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elósegítik a pararerség, létľejiittét az egészségĹigyi intézmények

egyetemek kiizött.

4. A fe1ek megátlapodnak, hogy erősítik az embetek és a kulfurák

közłłtti kommunikációt, és a kiĺlcsönös látogaüásokat a kultuľális és a

mtĺvészęti ęlőadások, a ttiľténelmi épiiletek védelme, a sport, a Ĺurisztikai

erőforľások fejlesztése, stb. tertiletén. Mindkét önkormányzat kész

erőfeszítéseket tęnni a gytimölcsözőbb eľedmények elérése éľdękében.

5. A felek megállapodnak, how tovább folytatjĺák az áltami

minisztéľiumok [önkormanyzati osztá|yok] köztitti kölcsiinös látogatasokat

az egyiittmrÍködési projektek és minden más, a kö,zös éľdelłí<öriikbe tartoző

kéľdés megvitaťása célj ábót.

A jelen jegyzőktinyvet Budapest VIil. keľĹiletében [dátuml.án ífiźn< aÁ.

(Aláíľas)

Buđapest VIII. keľĹileténęk onkorm arryzata

Magyaľország

(Aláíľrás)

Alpolgáľmester

Shanghai Pufu o keľiiletének onkorm źny zata
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Kínai Népközľáľsaság

20Í3. [đátum].

g
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MEMoRANDUM BETwEE$I= IWU}ücIPALITY oF DISTRICT'
./

EIGHT OF B{JDAPEST OF HUNGARYAND MUMCIPALITY

OF PUTUO DISTRICT OF SHANGHAT OF THE PEOPLE'S

REPUBLIC oF CHINA oN TrĺE ESTABLISHMENT oF

FRIENDSHIP RELATIONSHIP

( Draft )

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 fięld of economy and

other muttĘle fields on the basis of equality and mufual interests.

1. The two sides agľee to caľry out bľoad communication of

information and cooperation of the enterpľises in vaľious foľms in

the fields of economy and trade, investment, high-tech and etc. to

pľomote common prosperity and development.

2,, The two sídes agree to make effoľts for the prosperity of

communications and activities between' primary and secondary

school students in oľđer to promote the exchange of the pľimary and

seconđary school sfudeĺrts, broaden the international perspectives of

the young generation and enhanoe the frięndship.

ŕ
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3' The two siđes agree to consoliđate the cooperation in thę

fietđs of medicine and pubtic heatth and promotę 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 culfuľe, mufual visits in the ťlelds of culture and aľt

performance, historical buildings protection, spoľts' the deve[opment

of the tourism resources and etc. Both goveÍnments aľe ready to

make effoľts to achieve greater fruitfuIresults.

5' The two sides agľee to maintaín the mutual visits between the

govenrment departments to discuss the pľojects for cooperation and

all the otheľ issues in common inteľests.

The memorandum is signed in Budapest Distľict 8 on 
...

(Signed)

Municipality of nistrict I of Budapest

Hungary

.r
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(Signed)
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Deputy Mayor

Municipality of Putrro Dístrict of Shanglei

People's Republic of-China'
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