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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Önkormányzata testvér-települési kapcsolatot ápol Gyergyószentmiklóssal és 
Magyarittabéval. 2009-ben a Madzagfalvi Napokon további lépéseket tett a város újabb lehetséges 
testvér-települési kapcsolat felvételére az ausztriai Mallnitz-cal, azonban gazdasági okokra és 
közelebbi testvér-települési kapcsolataikra hivatkozva elzárkóztak a további folytatástól. 

2011 márciusában Myszków polgármestere, Włodimierz Zak Skype internetes kapcsolat 
segítségével felkereste Békés Város Önkormányzatát testvérvárosi kapcsolat kialakításának 
szándékával. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy testvérvárosi kapcsolatait észak felé nyissa Békés. 
2011. június 6-án, postai úton megküldték szándéknyilatkozatukat angol és lengyel nyelven 2-
2 példányban, melyben a polgármester, Włodzimierz Zak aláírásával már megerősítette 
Myszków város szándékát a testvérvárosi kapcsolat hivatalos megkötése irányába. (Lásd 
mellékletek.) 

A 2011. szeptember 2-4. között megrendezésre kerülő XIII. Madzagfalvi Napokon 
Gyergyószentmiklós és Magyarittabé delegációi az intézkedési tervnek megfelelően meghívást 
kapnak majd a programokon való részvételre. Mindemellett Békés város lehetne a kezdő helyszíne 
a Myszków várossal létesítendő partneri kapcsolat első találkozójának. Ez alkalommal Békés város 
értékeit a rendezvény programjain felvonultatva ismerhetik meg a lengyel város képviselői is. 
Myszków város készíti a saját bemutatkozó anyagát, melyet DVD-n fog eljuttatni városunk részére.   

Békés Város Önkormányzata 2011. június 1-jén az EACEA Végrehajtó Ügynökséghez az 
„Európa a Polgárokért” Program 2007-2013 keretén belül a „Testvérvárosi polgárok találkozója” 
elnevezésű pályázatot benyújtotta. A pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt keretén belül 
terveink szerint két testvértelepülésünkről (Magyarittabéról és Gyergyószentmiklósról) valamint a 
lengyel Myszków városból 20-20 fő (diákok, pedagógusok és sofőr) kerülne meghívásra (összesen 
60 fő). A településekről 5-5 fő önkormányzati képviselőt is vendégül tudna látni a város.  

Ez a szándéknyilatkozat csupán a felek együttműködésének szándékát fejezi ki, és 
semmilyen kötelezettséget nem jelent. 

 
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.    
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Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy testvérvárosi 
kapcsolatot kíván létesíteni a lengyelországi Myszków várossal. Felhatalmazza 
polgármesterét a Myszków város polgármestere által megküldött (és több nyelvre 
lefordított) szándéknyilatkozati okiratok aláírására. 

Határid ő:       értelem szerint  

Felelős:          Izsó Gábor polgármester  

Békés, 2011. június 21. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyző 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 










