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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Önkormányzata testvér-települési kapcsolatot ápol Gyergyószentmiklóssal és 

Magyarittabéval.  

2011 márciusában Myszków polgármestere, Włodimierz Zak Skype internetes kapcsolat 

segítségével felkereste Békés Város Önkormányzatát testvérvárosi kapcsolat kialakításának 

szándékával. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy testvérvárosi kapcsolatait észak felé nyissa Békés. A 

testvérvárosi kapcsolatra irányuló szándéknyilatkozatot 2011 májusában írta alá mindkét fél (1. sz. 

melléklet). 2011. szeptember 1-jén megrendezésre került XIII. Madzagfalvi Napokon Békés város 

volt a kezdő helyszíne a Myszków várossal létesítendő partneri kapcsolatnak. Ez alkalommal Békés 

város értékeit a rendezvény programjain felvonultatva ismerhették meg a lengyel város képviselői. 

Myszków város polgármestere, jegyzője és a delegáció tagjai találkoztak néhány nagyobb békési 

vállalkozás vezetőjével, jártak a békési kolbászkészítő üzemben, a tarhosi Libás Tanyán, és részt 

vettek az „Ízek Utcája” főzőversenyen is.   

2014. február 6-9. között a város polgármesterét és városunk 4 fős delegációját látja 

vendégül Myszków város a „Myszków Támogatója” (Promotor Myszkowa) díjátadó ünnepségen, 

ahol a város helyi adottságainak és jelentősebb vállalkozásainak bemutatásán túl sor kerül a 

Myszków város által előkészített testvérvárosi szerződés aláírására. (2. sz. melléklet) 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati 

javaslat elfogadását.    

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét és 

jegyzőjét a Myszków város által előkészített, a határozat mellékletét képező testvérvárosi 

szerződés aláírására. 

Határidő:       értelem szerint  

Felelős:          Izsó Gábor polgármester  

Békés, 2014. január 20. 

Izsó Gábor 

polgármester 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 









Testvérvárosi szerződés 
 

amely 

 

Włodzimierz Żak polgármester által képviselt Myszków Város, Lengyelország 

és 

Izsó Gábor polgármester által képviselt Békés Város, Magyarország 

között jön létre. 

 

 

Preambulum 

A különböző országok városai közötti barátság lehetővé teszi a szoros kapcsolatok 

megteremtését az érintett városok  lakosai között. A kölcsönös jó viszonyok elősegítik a 

partner városok lakosainak mindennapi életét megismerni, megkönnyítik a 

tapasztalatcserét és közös tervek realizálását.  Jelen partnerség lehetőséget adhat arra is, 

hogy a testvérvárosok lakosai bemutassák saját   történelmüket és hagyományaikat  a 

partnerek részére. 
 

 

 

1.§  

A Felek megegyeznek abban, hogy az együttműködés és tapasztalatcsere az alábbi területre 

terjedjen ki: 

1. Közreműködni és szervezeti lehetőséget adni a  közös gazdasági,  nevelési, sport 

jellegű programok megvalósítására, ebben az értelemben a közönséges  közös európai 

pályázatokban részvételre is. 

2. A gyermek és ifjúsági csere támogatása, ebbe beleértve a rokkant személyeket is, 

illetve együttműködés a Myszkóvi és Békési iskolák között. 

3. A lakossági és társadalmi programokra vonatkozó eszmei és gyakorlati 

tapasztalatcsere. 

4. Közreműködés a közbiztonsági, környezetvédelmi, valamint a gazdasági fejlődés 

kérdések megoldásában.  

5. Myszków Város és Békés Város kölcsönös promóció támogatása. 

 

2.§ 

Az 1. §-ban meghatározott közreműködés  az oktatási intézmények, szervezetek, egyesületek, 

sportegyüttesek vállolkazók illetve más intézmények kölcsönös kapcsolatain alapulhat, 

amelyek aktívan vegyenek részt a testvérvárosi viszonyok megteremtésében. A szerződő 

Felek támagatni fognak minden, a testvér városok közötti kapcsolatot megerősítő és 

promóciónak szolgáló kezdeményezést. 

 

3.§ 

A  szolgálati utazást érintő költséget a látogató Fél vállalja, a találkozóra vonatkozó 

fenntartási és szervezési költséget pedig a fogadó(meghívó) Fél fedezi. 

Az 2. §-ban meghatározott intézmények által folytatott együttműködés finanszírozási elveket 

és módszereket illetően mindig  az érintett szervek (partnerek) kötelesek megegyezni 

egymással. Ez történhet külön szerződés keretein belül is.  

  

4.§ 



A Testvérvárosi közreműködés a Lengyel Köztársaság és Magyarország hatályos jogszabályai 

alapján folytatandó le. 

 

5.§ 

A szerződés a Felek által történő aláírásának napján lép hatályba. 

 

6.§ 

A szerződés négy példányban készült, kettő lengyel nyelvű és kettő magyar nelvű. 

Mindkét változat ugyanazon jogerővel rendelkezik. 

 

Aláirták Myszków Városban 

2014. február 7. napján 

 

 

Izsó Gábor                                                        Włodzimierz Żak 
Békés Város Polgármestere                               Myszków Város Polgármestere  

Magyarország                                                    Lengyelország 

 



Umowa o współpracy partnerskiej 

pomiędzy  

Miastem Myszków w Polsce, reprezentowanym przez 

Burmistrza Miasta Myszkowa Włodzimierza Żaka 

i 

Miastem Bèkès na Węgrzech, reprezentowanym przez 

Burmistrza Miasta Bèkès 

 

     

 

 

Preambuła 

Przyjaźń między miastami różnych Państw umożliwia ścisłą współpracę ich obywateli.  Wzajemne 

relacje , stwarzają  szansę na poznanie codziennego życia w krajach partnerskich, na realizację 

wspólnych przedsięwzięć i wymianę doświadczeń.  Partnerstwo to powinno przyczynić się do 

zachowania i promowania tradycji obu miast, realizacji przedsięwzięć i wymiany doświadczeń 

między społecznościami. 

 

     § 1 

   Strony zobowiązują się współpracować i wymieniać doświadczenia w zakresie: 

1. Współorganizowania i współdziałania w dziedzinach o charakterze edukacyjnym, sportowym 

i gospodarczym, w tym również w ramach programów  Unii Europejskiej. 

2. Wspieranie wymiany dzieci i młodzieży, w tym również dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

oraz współpracy pomiędzy szkołami miast Myszkowa i Bèkès. 

3. Wymiany doświadczeń w działaniach na rzecz mieszkańców i programów społecznych. 

4. Bezpieczeństwa, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego. 

5.  Wzajemnego promowania miast Myszkowa i Bèkès. 

 

§2 

Współpraca określona w §1 odbywać się będzie w oparciu o bezpośrednie kontakty placówek 

oświatowych,  organizacji , stowarzyszeń, klubów sportowych, przedsiębiorców i innych instytucji 

wykazujących chęć współpracy.  Strony Umowy będą wspierać każdą inicjatywę, służącą wzmacnianiu 

więzi pomiędzy miastami  i promocji miast. 

 

     § 3 

Koszty związane z podróżą przedstawicieli  Stron, pokrywać będzie Strona wizytująca, a koszty 

związane z pobytem i organizacją spotkania Strona zapraszająca. 

Zasady i sposób finansowania  współpracy podmiotów określonych w § 2, będą uzgadniane 

każdorazowo   przez zainteresowanych partnerów. Mogą być one regulowane osobnymi umowami. 

 

     § 4 

Współpraca odbywać się będzie zgodnie z wewnętrznym ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej 

i Węgier.   

 

     § 5 



Umowa wchodzi w życie  z dnem podpisania przez każdą ze Stron. 

 

      

 

 

§6 

Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, dwa w języku polskim i dwa w języku węgierskim. 

Obie wersje posiadają jednakową moc prawną. 

 

 

Podpisano w mieście Myszków  

7 lutego 2014r. 

 

Burmistrz Miasta Bèkès, Węgry    Burmistrz Miasta   

 Izsó Gábor                                                                                      Myszkowa, Polska 

       Włodzimierz Żak 

 

 

 

 

 


