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Tisztelt Közgyűlés!
Az erdélyi Hargita megye 2017. évben partnerkapcsolat kialakítása érdekében kereste
meg a Tolna Megyei Önkormányzat elnökét.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 64/2017. (XII. 11.) közgyűlési
határozatában fejezte ki a Hargita megyével való testvérmegyei kapcsolat kialakítására
vonatkozó szándékát. A Közgyűlés felhatalmazta elnökét, hogy az együttműködés
területeiről, céljairól és ütemezéséről tárgyalásokat folytasson, valamint a Bethlen
Gábor Alap „Testvér-települési programok és együttműködések 2018” című pályázati
felhívására pályázat benyújtásáról gondoskodjon. A pályázat 2017. decemberében
benyújtásra került és a támogató, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2.000.000 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott „Hargita megye és Tolna megye
testvérkapcsolatának kialakítására” nevű program megvalósítására.
A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011.
(II.18.) önkormányzati rendelet 72. § (2) bekezdése alapján a Megyei Önkormányzat
általi nemzetközi kapcsolat felvétele, az együttműködési megállapodás megkötése a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A rendelet 9. melléklete tartalmazza a nemzetközi kapcsolatok rendjére vonatkozó
szabályozást, amely értelmében a külügyi koncepcióhoz illeszkedő új együttműködés
kialakítására a Közgyűlés elnöke tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Az együttműködési
megállapodást a Közgyűlés felhatalmazása alapján a Közgyűlés elnöke a főjegyző
ellenjegyzésével írja alá.
Az együttműködésről szóló megállapodás Tolna megye és a romániai Hargita megye
között az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
Hargita megye autentikus bemutatása Hargita Megye honlapja alapján:
Hargita megye egyszerre szelíd és zord, attól függően, melyik részén, éghez közelebb
vagy távolabb, gazdasági-társadalmi gócpontok vonzkörében él az ember, vagy a
bölcs félrevonultság ritkásabb, de tisztább levegője élteti. Éghajlatáról elmondhatni,
hogy mérsékelt szárazföldi, a szelek rendszerint nyugati irányból támadnak, de
ugyancsak itt található Románia hidegpólusa: Gyergyóalfalu, Csíkszereda olykor a -40

C fok primátusáért vetekszik egymással, váltakozó eséllyel. Hava nem egyszer 120150 napi vendégséget is összesít, vízháztartása ezért igen gazdag, s egyfelől az
elérhető közelségben eredő testvérfolyók: a Maros és az Olt, másfelől a Küküllők és a
Homoródok mentén kialakult élhető völgysávok teszik vonzóvá és megtartóvá az
ország e szegletét.
Hegyei vulkanikus eredetéből fakadóan, a rendkívüli természeti szépségek mellett,
mint amilyen a Szent Anna krátertó a Csomádban vagy a Mohos hegyiláp, sokszáz
borvízforrása – emberi értéktartaléka mellett - mind-mind olyan gazdagságok, melyek a
helyi öntudat és a legendás székely büszkeség máig tartó forrásai. Ezt egészíti ki a
maga külön történetével és látványvilágával a Gyilkos-tó és környéke, tálcán kínálva a
régiónak a turisztikába fektetett remény áldásait.
Növény- és állatvilágban nem szenved hiányt, ám a termesztett haszonnövényekkel
némileg mostohán bánik a Hargita vidéki klíma; a viszonylag kevés napsütés miatt a
zöldség- és gyümölcsfélék egy jó hányada szelídebb, adakozóbb vidékekről vándorol a
megye piacaira, viszont a pityóka hűségesen kitart a hargitai ember mellett, jó
csereeszközként nem egyszer kisegíti a szükségből.
Hargita megye szívesen látja vendégül látogatóit, osztja meg velük természeti és
kulturális értékeit, a több száz műemléki épületegyüttes megcsodálható és
megbecsülhető, sőt meg is örökíthető, kellemes emlékek szerezhetők termálfürdőiről
és gyógyhelyeiről, maradandó benyomások szokás- és hagyományvilágáról,
egyszerűségében
is
igen
ízletes
konyhaművészetéről,
a
székelyföldi
vendégszeretetről.
Az értékteremtő igyekezet egyre jobban teret hódít a Hargita mindkét oldala irányában,
a műszaki haladás, a tudomány, a modern kor megannyi nélkülözhetetlen kihívása
mellett még mindig a fa, az építőipari nyersanyagok, az agyag és a só jelentik e vidék
„ütőkártyáját”.
Domborzat és vízrajz
Hargita megye Erdély keleti részén helyezkedik el. Székhelye Csíkszereda.
Szomszédos megyéi: Maros megye nyugaton, Brassó megye és Kovászna megye
délen, Bákó megye (Bacău) és Neamț megye keleten, Suceava megye északon. Az
1968-as megyerendezéssel hozták létre, a Maros–Magyar Autonóm Tartomány
megszüntetésével, nagyrészt az egykori Csík vármegye és Udvarhely vármegye
területéből. Hargita megye területe 6639 km, amelyen 2011-ben 310 867 lakos élt. A
Megyében 9 város található, amelyből 4 municípium, 58 község, illetve 236 falu.
Főként a Keleti-Kárpátok hegyeiből áll, mint például a Csíki-havasok (Ciuc), a
Gyergyói-havasok, a Kelemen-havasok és a Hargita (Harghita). Ezen hegységek
főként vulkanikus platókból, hegylábakból, és a sűrűbben lakott folyóvölgyekből állnak.
A hegyek eredete vulkanikus, a terület pedig híres meleg forrásairól. Hargita Románia
egyik leghidegebb területe, ám nyáron meglehetősen meleg is lehet. Amennyiben elég
eső esik, a megye klímája tökéletes az erdei gombák számára.
A megyében ered Románia két fontos folyója, a Maros és az Olt. Ezek a folyók
Marosfőnél és Csíkszentdomokosnál erednek egymástól néhány kilométerre. A Maros
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innen nyugat felé folyik, majd a Tiszába ömlik, míg az Olt dél felé, a Dunába ömlik. (Ezt
örökíti meg A Maros és az Olt legendája.) Hargitának sok szép természeti
látványossága van, például a Szent Anna-tó, mely egy vulkáni eredetű krátertó a
megye déli részén, Tusnád közelében. A Gyilkos-tó egy hegyi tó Gyergyószentmiklós
közelében. A Békás-szoros egy megejtően szép, szűk hasadék, melyet a Békás-patak
alakított ki.
Hargita megyében élnek a legmagasabb arányban magyarok egész Erdélyben. A
legutóbbi népszámlálás (2011) eredményei szerint a megye főbb etnikumai a
következők: magyar (82,9%), román (12,6%), cigány (1,7%). A legnagyobb magyar
csoport a székelyeké, a legtöbb település népességének többségét ők teszik ki, a
románok elsősorban a megye északi részén tömörülnek, központjuk Maroshévíz
(Toplița).
A megyei tanácsot 31 tanácsos – köztük a tanács elnöke – alkotja, akiket legutóbb
2012-ben választott meg a megye lakossága. A tanács jelenlegi elnöke Borboly Csaba,
aki az RMDSZ színeiben nyert tisztséget.
Gazdaság
Figyelembe véve a megye természeti kincseit és emberi erőforrásait, a megye
gazdasága igen változatos képet mutat és hatalmas fejlődési lehetőségeket rejt
magában.
A gazdaság erősen függ az erdőgazdálkodástól és a fafeldolgozástól, valamint az
élelmiszer és könnyűipartól.
A kereskedelem és a szolgáltatások annak ellenére, hogy kicsi a fajsúlyuk a megye
gazdaságában a legerőteljesebben fejlődő gazdasági területeknek számítanak. A
legtöbb kereskedelmi és szolgáltató egységet a magántőke működteti, amely egyre
nagyobb szerepet tölt be a megye gazdaságában.
A természeti környezet szépsége és a természeti ritkaságok nagy és kevéssé
kiaknázott lehetőségeket rejtenek a túrizmus fejlesztésére. A gyógyvizek és klimatikus
adottságok számtalan lehetőséget nyújtanak új üdülőközpontok létrehozására.
Kérem a tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására!
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Határozati javaslat:
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2018. (V. 29.) közgyűlési határozata Tolna megye
(Magyarország) és Hargita megye (Románia)
közötti együttműködési megállapodás megkötése
tárgyában:
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
egyetért a Tolna megye (Magyarország) és Hargita
megye
(Románia)
közti
partnerkapcsolat
létrehozásával.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
felhatalmazza Elnökét, hogy a romániai Hargita
megyével
a
határozat
mellékletét
képező
tartalommal
kötendő
együttműködési
megállapodást 2018. szeptember 30. napjáig
aláírja.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen
Szekszárd, 2018. május 12.
Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke
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Együttműködési Megállapodás Hargita megye, (Románia) és Tolna megye,
(Magyarország) között
Hargita megye, (Románia) és Tolna megye, (Magyarország), továbbiakban mint Felek,
kétoldalú kapcsolatok és baráti együttműködés fejlesztése érdekében, a kölcsönös
tiszteletre és támogatásra alapozva, a közös érdekeltségű feladatok megoldása céljából, a
bizalom és egyenlőség jegyében,
azzal a meggyőződéssel, hogy ez az új együttműködés a Felek közti kapcsolatot változatossá
teszi,
a következőkben állapodtak meg:

1‐es cikkely
Együttműködés tárgykörök
A Felek a következő szakterületekben fognak együttműködni: közigazgatás,
gazdaságfejlesztés, oktatás, kultúra, szociális‐, sport‐, és a környezetvédelem területén,
valamint további közös megyei érdekeltségű témakörökben, a kompetenciájuk szerint,
amellyel a romániai és magyarországi jogszabályok értelmében rendelkeznek.
2‐es cikkely
Célok
A Felek, összhangban a hatásköreikkel, hozzájárulnak a közigazgatási területi
egységeik keretén belül működő tudományos, kulturális, egészségügyi, oktatási, szociális,
társadalmi, sport, turisztikai, környezetvédelmi és közüzemi szervezetek és intézmények
közötti kapcsolatok kialakításához.

3‐as cikkely
Az együttműködés formái
1. A kétoldalú együttműködés elvei, a megbízhatóság, az egyenlőség és a közös érdekek
alapján a Felek együttműködési kapcsolatokat alakítanak ki a meghatározott
szakterületeken.
2. Figyelembe véve a specifikus hatásköröket, a Felek:

a) Az együttműködés területein hozzájárulnak a hivatalos küldöttségek,
szakemberek és szakértők látogatásainak megszervezéséhez ;
b) Rendszeres tapasztalatcserét szerveznek a Felek hatáskörébe tartozó
közigazgatási egységek között, amelyek között egy kapcsolattartási rendszert alakítanak ki
és valósítanak meg, valamint népszerűsíteni fogják ezeket a tevékenységeket a Felek helyi
közösségei szintjén.
c) A megyei önkormányzatok hozzájárulnak a kultúra népszerűsítéséhez, a népi
hagyományok megismeréséhez kulturális csereprogramok és művészeti eseményeken
keresztül, amelyeken a két megye népi együttesei, művészei és kulturális személyiségei,
valamint kulturális intézmények képviselői vesznek részt.
d) A helyi önkormányzatok támogatják a helyi szintű gazdasági együttműködést a
gazdasági szereplők között és keresik azoknak a gazdasági és szociális fejlesztési
pályázatoknak a lehetőségét, amelyek európai uniós pénzügyi támogatásban
részesülhetnek. Továbbá, együttműködési megállapodást köthetnek a két település egyes
befektetési céljainak megvalósítása és ezek helyi költségvetésből való finanszírozása
érdekében, a két ország jogszabálya értelmében.
4‐es cikkely
Pénzügyi szempontok
Felek kijelentik, hogy az Együttműködési Megállapodás végrehajtásából eredő esetleges
költségeket saját költségvetésükből fedezik, a romániai és magyarországi jogszabályok
értelmében.
5‐ös cikkely
Az együttműködési tevékenységek koordinálása
1) Mindkét fél kijelöl egy koordinátort, aki követi a jelen Együttműködési Megállapodás
hatékony kivitelezését.
2) A Felek által nevesített koordinátor egy kivitelezési tervet fog készíteni és az
együttműködés további területeire is javaslatokkal él.
6‐os cikkely
Az Együttműködési Megállapodás módosítása
A jelen Együttműködési Megállapodás módosítható és kiegészíthető a Felek közös és írásos
megegyezése alapján. A módosítások és kiegészítések a 7‐es cikkelyben meghatározott
eljárások alapján lépnek hatályba.

7‐es cikkely
Alkalmazás, időtartam és felmondás
1.) Jelen Együttműködési Megállapodás határozatlan időre van megkötve és az aláírás
napján lép hatályba.
2.)Bármely szerződő fél felmondhatja a jelen Együttműködési Megállapodást írásban
közölve a másik Féllel. Ebben az esetben, a jelen Együttműködési Megállapodás felmondása
a közlés időpontjától számított 30‐ik napon lép hatályba.
3.)A jelen Együttműködési Megállapodás felmondása nem érinti az érvényességi
periódusban elindított programokat és projekteket, kivéve azokat amelyekről a Felek így
döntenek.

8‐as cikkely
Jelen Együttműködési Megállapodás értelmezése vagy alkalmazása során felmerült
viták rendezése
Bármilyen felmerült, a jelen Együttműködési Megállapodás értelmezésével vagy
alkalmazásával kapcsolatos vitás kérdést a Felek békés úton, egyeztető tárgyalások
formájában fogják egymással rendezni.

Készült .....................(hely), .....................‐án (dátum), angol, román és magyar
nyelven, mindegyik nyelven három eredeti példányban és mindegyik szöveg egyaránt
hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű dokumentum az irányadó.

Hargita megye
Románia
nevében
Elnök

Tolna megye
Magyarország
nevében
Elnök

Borboly Csaba

Fehérvári Tamás

