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E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. május 28-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges!

T  árgy: Testvérvárosi kapcsolat létesítése 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. Ezen szándékot megerősítette a 02.03.2015 Nr:
054 sz Képviselő Testületi határozat, amely felhatalmazza a polgármestert a testvérvárosi
kapcsolat aláírására. (A határozat török és magyar nyelven az előterjesztés melléklete.)

Gázipasa az  Anatóliai-öböl partján fekszik, 30 km-re  Alanya-tól, 180 km-re  Antalyától.
Régi neve Selinus (Selinti). A lakosság száma megközelítőleg 50 000 fő. A helyi lakosság
mezőgazdasággal foglalkozik, zöldség és gyümölcstermeléssel. A város híres banán- és
narancsültetvényéről, az óriási területen folyó üvegházi termelésről. Jelentősen fejlődik a
turizmusa  is.  Saját  repülőtérrel  rendelkezik  a  belföldi  járatok  fogadására,  indítására.
Gazdasági szempontból Gázipasa egy gyors ütemben fejlődő kisváros. 

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.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  testvérvárosi  együttműködések  további
kiszélesítése érdekében a csatolt határozati javaslat elfogadásával támogassa Várpalota és
Gázipasa testvérvárossá válását!

Várpalota, 2015. május 12.

Talabér Márta
polgármester

http://hu.wikipedia.org/wiki/Antalya_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alanya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Anat%C3%B3lia
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésén a következő
határozatot hozta:

.../2015. (V.28.) képviselő-testületi
határozat:

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

t á m o g a t j a.

2.)  A Képviselő-testület  felkéri  Várpalota  Város  Polgármesterét,  hogy  a  testvérvárosi
szerződés tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé .

Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban  közreműködik: Borbásné  Gazdag  Gabriella  pályázati  és  nemzetközi
referens

Várpalota, 2015. május 28. 

Talabér Márta  dr. Ignácz Anita Éva
 polgármester jegyző



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
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