
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGYŰLÉSE 

 
 

HATÁROZAT 
 
Szám: 17/2023. (II.15.) határozat 
Tárgy: Döntés a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, a Veszprém Vármegyei Önkormányzati 
Hivatal és a Pápai Szakképzési Centrum között háromoldalú együttműködésről szóló 
megállapodás megkötéséről 

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a „I. Javaslat a Veszprém 
Vármegyei Önkormányzat, a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal és a Pápai 
Szakképzési Centrum között háromoldalú együttműködésről szóló megállapodás megkötésére, 
II. Tájékoztató a falu- és tanyagondnoki képzés 2023. évi megszervezéséről” című 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Vármegyei 
Önkormányzat, a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal és a Pápai Szakképzési 
Centrum között kötendő háromoldalú együttműködési megállapodást a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés 
elnökét és a vármegyei jegyzőt az együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 1. pont tekintetében: azonnal 
 2. pont tekintetében: 2023. március 1. 
Felelős: Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke 
 
 
 Polgárdy Imre s.k. Dr. Imre László s.k. 
 vármegyei közgyűlés elnöke vármegyei jegyző 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 



17/2023. (II.15.) határozat melléklete 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 
 
a 
 

Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal  
 

és a  
 

Pápai Szakképzési Centrum között 
 
Megállapodó Felek – azon szándéktól vezérelve, hogy közös tevékenységgel és közös 
fellépéssel Veszprém vármegye területfejlesztési és vidékfejlesztési tevékenységét elősegítsék, 
a koordinációs feladatok körében, különösen a helyi közösségek közötti együttműködések 
kiszélesítésével, a civil mechanizmusok generálásával és összekapcsolásával a társadalmi 
innovációs folyamatokat beindítsák, továbbá a szolgáltatások, a  helyi és térségi 
együttműködések létrehozására irányuló új megoldásokat, új koncepcionális folyamatokat 
hozzanak létre, – határozatlan időre Együttműködési megállapodást kötnek.  
 

1. Megállapodó Felek:  
 
Veszprém Vármegyei Önkormányzat 
Székhelye:     8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 
Képviseli:    Polgárdy Imre a vármegyei közgyűlés elnök 

 
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 
Székhelye:     8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 
Képviseli:    Dr. Imre László vármegyei jegyző 

 
Pápai Szakképzési Centrum 
Székhelye:    8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39. 
Képviseli:     Sági István, kancellár 
 
Megállapodó Felek az egymás iránti teljes és kölcsönös bizalom jegyében, a megfogalmazott 
célok elérése érdekében a következő együttműködésben állapodnak meg:  
 

2. Az együttműködés célja:  
 

• Veszprém vármegye területfejlesztési és vidékfejlesztési tevékenységeinek támogatása; 
• Veszprém vármegye vidékének fejlődésének elősegítése; 
• a vármegyei települések lakosságmegtartó tevékenységeinek támogatása; 
• a vármegyei fiatalok helyben maradásának elősegítése,  
• Veszprém vármegyei kis- és középvállalkozások helyben maradásának támogatása; 
• a társadalmi jólét, és ezáltal az egyéni jólét megteremtésének elősegítése.  

 



3. Az együttműködés területei:  
 
• Kapcsolati rendszerek, platformok kölcsönös megosztása; 
• További együttműködő partnerek felkutatása és megtalálása; 
• Tudásmegosztás, jó gyakorlat megosztása, tudás generálása; 
• A rendelkezésre álló szakmai anyagok kölcsönös megosztása;  
• Képzési kapacitás igénybevétele; 
• Közös társadalmi akciókban való részvétel; 
• Közös érdekeltségű és térségi hatású projektekben való közös részvétel; 
• A megállapodás céljához kapcsolódó rendezvényeken való közös részvétel.  

 
 
Az együttműködés keretében végzett konkrét tevékenységre a felek minden esetre egyedi, 
külön megállapodást kötnek.  
 
Megállapodó felek jelen megállapodás során végzett tevékenységük költségét maguk viselik.  
 
Az együttműködési megállapodást – amely 3 egymással megegyező eredeti példányban készült 
– a Megállapodó Felek megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag 
aláírják.  

 
 
 
Veszprém, 2023. február 15. 
 

 

  
 
 
 
  

Polgárdy Imre 
a vármegyei közgyűlés elnöke 

Veszprém Vármegyei Önkormányzat  
 

Sági István  
kancellár 

Pápai Szakképzési Centrum 
 

 
 
 
 

 
Dr. Imre László  
vármegyei jegyző 

Veszprém Vármegyei Önkormányzati 
Hivatal 
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