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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2015. november 26-i ülésére 
 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! 

 

 

 

 

 

 

Tárgy:   Testvérvárosi szerződés tervezet Gázipasa városával 

Előterjesztő:  Talabér Márta polgármester 

Előkészítő:   Borbásné Gazdag Gabriella pályázati és nemzetközi referens 

 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: 
 

    Humán Erőforrás Bizottság 

 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

Ellenőrizte: 
 

 

 

Bérczes Beáta     Sándor Tamás      dr. Ignácz Anita Éva 
  jogi előadó       aljegyző          jegyző 

mailto:varpalota@varpalota.hu


 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Várpalota Város jelenlegi testvérvárosi kapcsolatai intenzíven működnek és városunk 

diákjai és lakói különböző civil szervezeteken keresztül, jelentős számban vesznek és 

vettek részt az elmúlt időszakban a nemzetközi együttműködésben. Ennek kapcsán 

lehetőségük nyílik megismerni más népeket, más népek kultúráját, szokásrendszerét, 

gondolkodásmódját.Városunk nemzetközi együttműködéseinek kiszélesítését szolgálja az 

a megkeresés, amely egy török kisvárosból, Gázipasa városából érkezett. Dr. Adil Celik, 

Gázipasa polgármestere már a megkereső levelében kifejezte azon szándékát, hogy 

Várpalotával testvérvárosi kapcsolatot kíván létesíteni.  

2015. február 20-23. között előkészítő látogatást tettünk Gázipasában, majd a török fél 

2015. április 17-20. között viszonozta az egymás megismerését célzó látogatást. Az 

előkészítő látogatások és megbeszélések folyamán megtaláltuk az együttműködésre 

alkalmas közös pontokat - kulturális, oktatási, sport és gazdasági területen nyílik 

lehetőség kapcsolatok kialakítására. Mivel gazdasági és turisztikai szempontból Gázipasa 

egy gyors ütemben fejlődő kisváros, nyitott az európai kapcsolatokra, a testvérvárosi 

kapcsolat több területen is elindítható, fejleszthető és új színként jelenik meg Várpalota 

testvérvárosai között. 

A 02.03.2015 Nr: 054 sz Képviselő Testületi határozat felhatalmazza Gázipasa Város 

Polgármesterét a testvérvárosi kapcsolat kialakítására Várpalota Várossal. (A határozat 

török és magyar nyelven az előterjesztés 2. sz melléklete.) 

A 2015. május 28-i ülésen Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 

81/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozatában elfogadta Várpalota Város és Gázipasa 

Város testvérvárossá válását. A két város testvérvárosi kapcsolatát megerősítő szerződés 

szövegét a határozati javaslat 1. számú melléklete szerinti tartalommal javasolom 

elfogadni. A Testvérvárosi Szerződés aláírására  várhatóan Várpalotán a 2016-ban 

megrendezésre kerülő  Török Nap Fesztivál keretében kerül sor. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a testvérvárosi együttműködések kiszélesítése 

érdekében a mellékelt testvérvárosi szerződés elfogadásával támogassa Várpalota és 

Gázipasa testvérvárossá válását! 

 

Várpalota, 2015. november 09. 

 

 

Talabér Márta 

polgármester 



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete     Határozati javaslat 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

Tel: 592 660 Pf.: 76. fax: 592 676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-i ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

.../2015. (XI.26.) képviselő-testületi 

határozat: 
 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Város és Gázipasa 

Város Testvérvárosi Szerződését a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal  

 

elfogadja 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri Várpalota Város Polgármesterét, hogy Gázipasa Város 

Polgármesterével együtt a Testvérvárosi Szerződés Okiratot legkésőbb 2016. november 

30-ig írja alá. 
 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés aláírását követően 

gondoskodjon Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 2. mellékletének kiegészítéséről. 
 

 

 

 

Határidő:  2016. november 30. 

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Borbásné Gazdag Gabriella pályázati és nemzetközi 

referens 

 

 

 

Várpalota, 2015. november 26.  

 

 

 

Talabér Márta             dr. Ignácz Anita Éva 
 polgármester               jegyző 

 

 
 

 

 

 



 

1.sz. melléklet 
O K I R A T  

 
Várpalota és Gázipasa közötti testvérvárosi kapcsolatról 

 

 

Gazipasa Város Önkormányzati Képviselő - testülete 054/2015.03.02. számú határozatában 

azon szándékát nyilvánította ki, hogy  Várpalota városával, testvérvárosi szerződést kíván 

kötni.  

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő - testülete 81/2015. (V.28.) számú határozatával a 

testvérvárosi kapcsolatok kialakítására vonatkozó kezdeményezést elfogadta.  

A felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a két város közötti kulturális, sport és 

gazdasági, illetve a civil szervezetek közötti kapcsolatokat kiépítik és elmélyítik. 

A települések polgárai, illetve az őket képviselő civil szervezetek; a nevelési – oktatási 

intézmények a testvérvárosi kapcsolat aktív résztvevőivé válnak. 

 Az európai polgárság jegyében született testvérvárosi szerződés elősegíti a nemzetek közötti 

együttműködést, kapcsolattartást és erősíti az állampolgárok európaiság tudatát. 

 Jelentsen ez az együttműködés városaink számára szellemi, kulturális és gazdasági fejlődést. 

 Várpalota, ……………….  

Várpalota Város Önkormányzata                                       Gazipasa Város Önkormányzata 

képviseletében           képviseletében 

………………….          …………………… 

Talabér Márta           Dr. Adil Celik 

 polgármester                                                             polgármester 

 



 

2.sz melléklet 

Gazipaşa Önkormányzat Elöljáróssága     Testületi határozat okirata  
 

 

A határozat időpontja: 2015.03.02.    A határozat száma: 054 

 

 

Az 

önkormányzat 

határozatának 

meghozatalába

n résztvevők 

neve és 

családneve: 

 

Dr. Adil ÇELİK, Kemal SARIYILDIRIM, Tevfik KARAV, Ahmet 

BÜYÜKAKÇA, İsmet TOK, Nazmiye GÜL ÖZGÜRÜ, İbrahim TUNCER, İlker 

ERDOĞAN, Mahmut BAŞ, Mustafa AVCI, Şema ŞENLİ, Kazım CAN, Semra 

YALÇIN BİLGİÇ, Şevket GÜLCAN, Eşref ÖZDEMİR, Mustafa TÜRKER 

 (İlker ERDOĞAN az ülésen nem vett részt.) 

 

 

 

 

Gazipaşa önkormányzatának közgyűlése a 2015. márciusában a havi ülésezések első közös gyűlését 

tartotta.  

A napirenden szereplő és a napirendbe beemelendő témák között megbeszélte az 5393. számú 

önkormányzati törvény 20. és 21. pontját, valamint az alábbi, 2015/06. számú közgyűlési döntést 

igénylő ügyet: 

2015.03.02-án, hétfői napon 14.00 órakor a fent megnevezett közgyűlési tagok jelenlétében, az 

Önkormányzat Üléstermében, Dr. Adil Çelik polgármester úr elnöklete alatt ülést tartottak, melynek 

a részleteit jegyzőkönyv is tartalmazza. Az alábbi, írásos formában is rögzítendő döntés született a  

 

 

 

magyarországi Várpalota városával  

létesítendő testvérvárosi kapcsolat ügyének előkészítéséről 
 

 

 

A magyarországi Várpalota városával létesítendő testvérvárosi kapcsolat ügyében az önkormányzati 

testület ülésének eredményeképpen a résztvevők egyhangúan döntést hoztak: Önkormányzatunk a 

magyarországi Várpalota városával testvérvárosi kapcsolatot létesít. 

 

 

 

 

Dr. Adil ÇELİK   Şevket GÜLCAN   Semra Yalçın BİLGİÇ 

   Polgármester            Önkormányzati titkár     Önkormányzati titkár 

 

 

 



 


