
BALASSA GYARMAT VÁROS ÖN XOnUÁNYZATA
POLGÁRMESIER ÉUrX

130/2021.(V1.07.) h a t á r o z a t a
a Gambiai Kanifing Ónkormányzatávat vató egytittmíikiildési megáltapodás megki5tésér l

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Polgármesfere a katasztrófavédelemr t és a hozzá
kapcsolódó egyes tóruények módosításáról szóló 2011. évi CXXVI|l. tóruény 46, (4) bekezdésében
kapott hatáskorében eljárua, tekinteftel a veszélyhelyzet kihirdetésér l és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséról szóló 27/2021.(1.29.) Korm. rendeletre, Balassagyarmat Város
Önkormányzata a Magyarország Ataptóruénye 32. cikkének (1) bekezdés k.) pontjában biztosítoft
ónkormányzati jogával élve, a Gambiai Kanifing Önkormányzatával a határozat mellékelte szerinti
megállapodást kót.

2.) A Polgármester felkéri a Jegyz t, hogy gondoskodjon a dóntésb l adódó további szűkséges
intézkedések megtételér l.

Határídő:
Felelős:

2021. június 30.
dr. Varga Andrea jegyzó



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN

THE KAN|F|NG MUNlclPALlTY, THE GAMB|A
AND THE LOCAL GOVERNMENT OF

BALASSAGYARMAT, H U NGARY

This Memorandum of understanding (hereinafter:
"MoU") is entered into by the KANIFING
MUN|CIPALITY, THE GAMBIA, represented by DR.
GULYÁS cÁsPÁn (hereinafter "Banjul"), and the Local
Government of BALASSAGYARMAT, HUNGARY,
represented by CSACH CÁgOn (hereinafter

,,Balassagyarmat") being hereinafter jointly referred to as
the "Parties".

MEGÁLIAPODÁS
KAN|FINe oruroRMÁNYzATA, GAMB|A

És enLAssAGyARMAT oru ronrtaÁruyzRtl,
MAGYARORSZÁG

rozorr

Ez a megállapodás (továbbiakban: ,,megállapodás'') a DR.
GULYÁS cÁspÁn által képvisett GAMlBlAl KAN|F|NG
Onkormányzata (a továbbiakban: Banjul), valamint a

cSAcH cÁgon polgármester által képviselt
MAGYARORSZÁGl BALASSAGYARMAT
Onkormányzata (a továbbiakban: Balassagyarmat), a

továbbiakban egyrittesen: ,,Felek" kozott jott létre.

ARTICLE l

PURPOSE OF THE MOU

|.1./ The purpose of this MoU is to provide a framework
of cooperation between the parties in areas of common
interest under the preparation of the programme "Make
cities and human settlements inclusive, safe, resi]ient and
sustainable" and "Revitatize the global partnership for
sustainable development. This Mou seryes as a basis for
cooperation between the parties aimed to support the
economical (city develepoment), cultural, educational
partnership, city planning, public transportation,
indsutrial developments.

ARTICLE ll
AREAS OF COOPEMT|ON

l1.1./ The Parties agree to cooperate on the following
activities, as defined in the Guidelines for grant
applicants, Local Authorities: ,,Partnerships for
sustainable cities 2021', Reference:
Eu ropeAi d/ 17 127 3 /DH / ACT/M u lti.

11.2./ objectives of the programme and priority issues:
The global objective of the programme "partnership for
sustainable cities" is to promote integrated urban
development through partnerships built among Local
Authorities of the Eu Member states and partner
countries in accordance with the 2o3o Agenda on
sustainable development.

l. clKK
A MEGÁLIAPODÁS CÉUA

|.1./ A jelen megállapodás célja a Felek kozotti
együttm kodés kereteinek meghatározása a kozos érdekri
területeken, gy, mint az elókészítés alatt álló ,,Tegye a
városokat és az emberi tetepüléseket befogadóvá,
biztonságossá, eIlenáIlóvá és fenntarth at vá'' és ,,A
globális partnerség élénkítése a fenntartható fej|ódés
érdekében". Ez a megállapodás az alapja a Felek kozotti
egytittm kodésnek amelynek célja a gazdasági
(városfejlesztési), kulturális és oktatási partnerség
támogatása, várostervezés, kozosségi kozlekedés, és ipai
fejlesztések.

ll. cikk
Az EGYÜTTMÚKopÉs rrnÜurrl

|1.1./ A Felek megállapodnak abban, hogy
egytittmrikodnek a kovetkezó tevékenységekben, amiket a
helyi onkormányzatoknak sz l hivatkozott tmutató
meghatároz: Hivatkozás: EuropeAid / l71273 / DH / 

^CT 
/

Multi. ,,Partnerségek a fenntartható városoké rt 2021''.

|1.2./ e program céljai és prioritási kérdések:
A ,,Partnerség a fenntartható városokért" program g|obális
célja az integrált városfejlesztés támogatása az Eu-
tagállamok és a partnerországok helyi hatóságai kozott a
fenntartható fejlódés 2030-ig tartó menetrendjével
osszhangban kiépített partnerségeken keresztül.
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l1.2.1. / Mandatory objective:

- Strengthen urban governance by supporting the

capacity of the local authorities as autonomous

policy maker, better access to services by the

citizens (including e-governance) and promotin9

a "territorial approach" to local development.

l1.2.2.' Possible objectives: (one of the 3 following

objectives):

- Ensure social incluslveness of cities: by preventing both

the causes and effects of inequality, marginalisation and

segregation, including tackling the needs of women,

children, youth, and marginalised and vulnerable groups

such as disabled people, migrants and displaced people.

- lmprove resilience and greening of cities by increasing

the quality of life, fostering urban green growth and

making cities more resource-efficient through

sustainable modes of production and consumption;

- lmprove prosperity and innovation in cities by fostering

sustainable local economies including circular economy,

promoting digital transition and creating employment.

11.2.1./ Kotelezó cél:

- A városigazgatás megerósítése azáltal, hogy támogatja a

helyi onkormányzatok onálló poIitikai dontéshozókénti

képesség ét, az ál la m pol gá rok szol gáltatásokhoz va ló job b

hozzáférését (ideértve az e-kormányzást is) és a helyi

fej lód és,,terü l eti meg koze l ítéséne k" e l ó mozd ítását.

U.2.2./ Lehetséges célkitrjzések (az alábbi 3 célkitrjzés

egyike):

- A városok társadalmi befogadásának biztosítása: az

egyenlótlenség, a marginalizáció és a szegregáció okainak

és kovetkezményeinek megelózésével, ideértve a nók, a

gyermekek, a fiataIok, valamint a marginalizálódott és

kiszolgáltatott csoportok, például fogyatékkal élók,

migránsok és lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek

szükségleteinek kezelését is.

- A városok rugalmassá9ának és kornyezetbarátabbá

tételének javítása az éIetminóség javításával, a városi zold

novekedés osztonzésével és a városok eróforrás-

hatékonyabbá tételével a fenntartható termelési és

fogy asztási módok révén;

- A fejlódés és az innováció javítása a városokban a

fenntartható helyi gazdaság, ezen belriI a korforgásos

gazdaság, a digitális átmenet és a munkahelyteremtés

támogatása révén.

ARTlctE lIl

CONSULTATION AND EXCHANGE OF |NFORMATION

|l1.1./ The Parties shall, on a quarterly basis, keep each

other informed of and consult on matters of common

interest, which in their opinion are likely to lead to
mutual collaboration.

|l1.2./ Consultation and exchange of information and

documents under this ArticIe shall be without prejudice

to arrangements which may be required to safeguard

the confidential and restricted character of certain

information and documents. Such arrangements will

suruive the termination of this MoU and of any

agreements signed by the Parties within the scope of

this collaboration.

ll!. clKK
KoNzULTÁcló És lNFoRMÁclócsrnr

|l1.1./ A Felek negyedévente tájékoztatják egymást és

konzultáInak olyan kozos érdekrj kérdésekról, amelyek

véleményük szerint valószínrileg kolcsonos

együttm rikodéshez vezetnek.

|l1.2./ Az e cikk szerinti konzultáció, valamint az

információk és dokumentumok cseréje nem érinti azokat

az intézkedéseket, amelyek bizonyos információk és

dokumentumok bizalmas és korlátozott jellegének

megórzéséhez szükségesek lehetnek. Aa ilyen

megállapodások a jelen megállapodás és a feIek által az

együttmrikodés keretében aláírt megállapodások

megsz nését kovetóen is fennmaradnak.



|l1.3./ The Parties shall convene meetings, or online
meetings on a regular basis to review the progress of
activities being carried out under the present Mou and
to pIan future activities.

]l1.4./ The Parties may invlte each other to send observers
to meetings or conferences convened by them or held
under their respective auspices in which, in the opinion
of either party, the other may have an interest.
lnvitations shall be subject to the procedures appticabte
to such meetings or conferences.

ARTlctE lV
|MPLEMENTAT|ON OF THE MOU

lv.1./ lt is understood that atl activities will be carried out
on the basis of this Mou and its relevant annexes agreed
by the parties, and in accordance with the applicable
regulations and rules of their own countries.

lv.2./ Neither Party shall act as a representative of the
other party. Neither party shall enter into any contract or
commitment on behalf of the other party and shal| be
solely responsible for making alt payments to and on
behalf of its own account, as provided for under this
MoU, unless othenruise agreed in writing.

lv.3./ Each Party shall be responsible for its acts and
omissions in connection with this Mou and its
implementation and responsibilities arising therefrom for
either party cannot be transferred to other parties.

lv.4./ The Parties agree to recognize and acknowledge
this partnership, as appropriate. To this end, the parties
shall consult with each other concerning the manner and
form of such recognition and acknowledgement.

ul'.3./ A Felek rendszeresen találkozókat, vagy online
találkozókat hívnak ossze a jelen megátlapodás alapján
vé9rehajtott tevékenységek elórehaladásának áttekintése,
és a jovóbeni tevékenységek megtervezése érdekében.

ll1.4./ A Felek felkérhetik egymást, hogy kü|djenek
megf|gyelóket az általuk osszehívott vagy a saját égiszük
alatt tartott ülésekre vagy konferenciákra, amelyek
véleményuk szerint a másik fél érdekében átlhatnak. A
meghívókra az ilyen ülésekre vagy konferenciákra
alkaImazandó eljárások vonatkoznak.

lV. clKK
A M EGÁILAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

lv.1./ Magától értetódik, hogy minden tevékenységet a
jelen megállapodás és a Felek által elfogadott vonatkozó
mellékletek alapján, saját országuk atkatmazandó
elóírásainak és szabályainak megfelelóen hajtanak vé9re.

lv.2./ Egyik Fél sem képviselheti a másik Fetet. Egyik Fé!
sem kothet semmilyen szezódést vagy
kotelezettségvál|alást a másik Fél nevében, és kizárótagos
felelósséggel tartozik az osszes kifizetés tetjesítéséért a
saját számlájára és a saját nevében, a jelen megállapodás
rende!kezéseinek megfeletóen, hacsak írásban másként
nem állapodnak meg.

lv.3./ Mindegyik Fél feIelós a jelen megál|apodássat
kapcsolatos cselekményeiért és mulasztásaiért, valamint
annak végrehajtásáért és az ebbót eredó felelósséget
egyik Fél sem ruházhatja át a másik Félre.

lv.4./ A Felek megállapodnak abban, hogy adott esetben
elismerik ezt a partnerséget. Ennek érdekében a felek
konzultálnak egymással az ityen etismerés módjáról és
formájáról.

ARTICLE V
TERM, TERMlNATloN, AMENDMENT

V.1./ The cooperation under this MoU shall
the Effective Date as defined ln Article lx of
and end on 31/12/2024, untess terminated
either Party upon 3 months' written notice to
Parties.

V. clKK
FELTÉTEL, MEGszúrt És, naóoosírÁs

v.1./ A jelen megállapodás szerinti együttm kodés a je|en
megállapodás lx. cikkében meghatározott Hatálybalépés :

napjától kezdódik, és a 2024.12.31. napjáig hatátyos,
kivéve, ha bármelyik Fél azt korábban megszünteti, 3
hónapos felmondási idóvel, Írásban. 

1 ., ,j 
i

l!@

start from

this MoU
earlier by
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The parties may agree to extend this Mou in writing for
subsequent periods of one year.

v.2./ ln the event of termination of this MoU, any
documents conc|uded hereunde1 including cost-sharing
or project cooperation agreements may aIso be
terminated in accordance with the termination
provisions contained in such agreements. tn such a case,
the parties shall take appropriate steps to ensure that
the activities carried out under this Mou, as wetl as cost-
sharing agreements, and other project documents are
terminated in a prompt and appropriate manner.

v.3./This MoU may be amended only by mutuat written
a9reement of the Parties.

ARTlcLE Vl
NOTICES AND ADDRESSES

v|.1./ Any notice or request required or permitted to be
given under this Mou has to be made in writing. such
notice or request will be deemed duly given or made if
delivered by e-mail and/or post mail to the party to
which it is required to be given or made at the address
specified below or other address to be notified further.

For KANlFlNG:

Name: Dr. Gulyás Gáspár

Phone:

Fax:

E-mail:

For BALASSAGYARMAT:

Name: Csach Gábor
Phone:

Fax:

E-mail:

A Felek megállapodhatnak a je|en megállapodás írásbeli
meg hosszabbításáról a kovetkezó egyéves idósza ko kra.

v.2./ A jelen megállapodás megszrínése esetén a
megkotott dokumentumok, ideértve a koltségmegosztási
vagy projekt egyrittmrikodési megátlapodásokat is,

felmondhatók az ilyen megállapodásokban foglalt
felmondási rendelkezéseknek megfelelóen. llyen esetben a
Felek megteszik a megfeleló lépéseket annak biztosítása
érdekében, hogy a jelen egyetértési megállapodás alapján
végzett tevékenységek, valamint a koltségmegosztási
megállapodások és más projektdokumentumok azonnal
és megfeleló módon megsz njenek.

v.3./ Ezt az egyetértési megátlapodást csak a Felek
kolcsonos írásbeli megállapodása alapján lehet
módosítani.

Vl. clKK
rÁl ÉrozTATÁsor És círu rr

v1.1./ A jelen megállapodás alapján elóírt vagy megkívánt
értesítéseket vagy kéréseket írásban kel! megtenni. Az
iIyen értesítés vagy kérés akkor tekinthetó megfelelóen
megtettnek, ha e-maiIben és / vagy postai levétben kerril
megktildésre az alább megadott címre, vagy más,
megjelolt címre.

KANlF!NG esetében:

Név: Dr. Gulyás Gáspár
Telefon:

Fax:

Emai!:

BALAS SAGYARMAT esetébe n:

Név: Csach Gábor
TeIefon:

Fax:

EmaiI:

|!|4i
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ART|CLE Vll
SETTLEMENT OF DISPUTES

vl\.1./ The Parties shal! endeavour to settle any disputes
between them arising out of the application or the
interpretation of this Mou amicably and in good faith.

ART|CLE VIll
M|SCELLANEOUS

Vll|.1./ This MoU comprise the complete understanding
of the parties in respect of the subject matter in this
Mou and supersede all prlor agreements reIating to the
same subject matter. lf one of the parties fails to fu!fil!
the requirements of this MoU, the MoU wiI! be
reconsidered and amended by the agreement of the
Parties.

vll.,.z./ The invalidity or unenforceability of any provision
of this Mou shalI not affect the validity or enforceability
of any other provision of the MoU.

ARTICLE lx
ENTRY |NTO FORCE

lx.1./ This MoU is made in 2 (two) copies in Engtish and
in Hungarian, each of which shal! be deemed an original
and all of which duly executed shatl constitute one entire
document, and shall enter into force and effect on the
date ("Effective Date") of its signature by duly authorized
representatives of the Parties.

Vll. clKK
VrÁK RENDEZÉSE

vll.1./ A Felek arra torekszenek, hogy a jelen megátlapodás
alkalmazásából vagy értelmezéséból adódó esetleges
vitákat barátságosan és jóhiszem en rend ezzék.

VlIl. clKK
VEGYES RENDEIKEZÉSEK

Vll|.1 ./ Ez a megállapodás magában foglalja a Fetek teljes
korri megállapodását a jelen megáltapodás tárgyában, és
hatályon kívül helyez minden, ugyanazon tárgyra
vonatkozó korábbi megállapodást. Ha az egyik fél
elmulasztja teljesíteni a jeIen megáltapodás
kovetelményeit, a megállapodást a Felek felülvizsgálják és
módosítják.

vll1.2./ A jelen megállapodás bármely rendelkezésének
érvénytelensége vagy vé9rehajthatatlansága nem érinti a
megállapodás bármely más rendelkezésének
érvényességét va9y vé9 rehajthatóságát.

lx. clKK
HATÁIYBALÉPÉS

lX.1,/ Ez a megállapodás 2 (két) példányban készul ango|
és magyar nyelven, amelyek mindegyike eredeti
példánynak tekintendó, és ametyek mindegyike egy teljes
dokumentumot alkot, és a Fetek képvisel inek a|áírása
napján lép hatályba (,, Hatálybalépés napja '').

ART|CLE x
LEGAI STATUS OF MEMOMNDUM

X.1./ The present MoU is not deemed
international agreement and does not impose
duties under internationat taw on the parties.

x. clKK
A MEGÁLtApoDÁs JoGl Áupora

xj./ A jelen egyetértési megállapodás nem minóstil
kotelezó nemzetkozi megáltapodásnak, és nem ró a
felekre a nemzetkozi jog szerinti jogokat és
kotelezettségeket.

a binding
rights and
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lN W|TNESS WHEREoF, the dulY authorized FÉNTIEK HlTEtÉüt a Felek megfelelőén félhatalmazott
rep]esCntatives of the Partiés affix their slgnatures képviselől a megállapodást arirasu*lot lagat 

"i 

._--
below.

, GAMBIA," KAN|F|NG ÖruronvÁuyznrn:
FOR THE MUN\C\PAL|TY OF KANIFING, THE GAMBIA: , I

.............,............... Dátum
Date

FOR THE LOaL GOVERNMENT OF BAÁSSAGYARMÁ,]i MAGYARORSáG, BALASSAGYARMATÖNKORMÁNYZATA:
HUNGARY:

Date

1;iail ,,-^.",
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