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ELŐTERJESZTÉS  

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2017. szeptember 21-i ülésére 
 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! 

 

 

 

Tárgy:  Testvérvárosi kapcsolat létesítése Czeladz városával 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő: Borbásné Gazdag Gabriella pályázati és nemzetközi referens 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: 
 

Humán Erőforrás Bizottság 

Jogi és Ügyrendi 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 intézményeken, és különböző civil szervezeteken keresztül, jelentős számban vesznek 

és vettek részt az elmúlt időszakban a nemzetközi együttműködésekben. Ennek kapcsán 

lehetőségük nyílik megismerni más népeket, más népek különböző értékeit, kultúráját, 

szokásrendszerét, gondolkodásmódját, történelmét. 

 

Városunk nemzetközi együttműködéseinek kiszélesítését szolgálja a testvérvárosi kapcsolat 

létesítésére irányuló megkeresés Czeladz polgármestere, Zbigniew Szaleniecz részéről. 

 

Czeladz városa a dél-lengyelországi Zaglebie Kistérség központja, Katowice és Sosnowiec 

szomszédságában található. Lakossága 34072 fő. A város a térség egyik legrégebbi települése 

már 1262-ben városi címet kapott. A 19. században a térség egyik bányászati központjává 

vált. 

 

Czeladz városa és Várpalota kapcsolata 2005-re nyúlik vissza, amikor Várpalota Kistérség, 

Lavant-völgyi Kistérség, Koroska-völgyi kistérség, Fermo-i Kistérség, a Zsil völgyi Kistérség 

által létrehozott a TEMA Nemzetközi Kistérségi Társulási Szervezet  tagjai sorába felvételt 

nyert a 9 településből álló lengyelországi Zaglebie Kistérség és következő évben a VÁR-

EXPON is bemutatkozott. 

A két város 2007-ben partnerségi kapcsolatra lépett, amelyet Várpalota Város Képviselő-

testülete a 334/2007. (XI.29.) képviselő-testületi határozatával elfogadott. 

 

Az elmúlt 12 évben nemcsak Czeladz városával, hanem a térség több településével került 

Várpalota kapcsolatba.  

2006-ban a TEMA Nemzetközi Kórusfesztivál a térség egyik városában, Dobrovna 

Gornicában került megrendezésre, amelyen a Bán Aladár Általános Iskola kórusa vett részt.  

2009-ben Nemzetközi Diáktábort szervezett Várpalota Városa a Rákóczi Telepi Iskola 

pedagógusai segítségével, amelyen Czeladzból és Ilok városából vettek részt nagy létszámban 

a diákok. 

2009-ben tanári delegáció utazott ki Czeladzba, hogy az iskolai cserekapcsolatot is elindítsák. 

2010-ben Városi és intézményi delegáció utazott ki Czeladz városi rendezvényére. 

2010-ben a térségből Psary Város Kórusa vett részt Várpalotán a TEMA Nemzetközi 

Kórusfesztiválon. 

2012-ben és 2015-ben ismét Psary város vett részt partnerként az Európa a polgárokért 

pályázati forrásból megvalósított nemzetközi találkozón. 

2017 júniusában a Cserregő Néptáncegyüttes részt vett Psaryban a Nemzetközi Néptánc 

Fesztiválon.  

2017. tavaszán Zbigniew Szaleniecz, Czeladz polgármestere levélben kereste meg Várpalota 

város vezetését, hogy a 2007-ben aláírt partnerségi kapcsolat újbóli felélesztéséhez jó 

alkalmat jelent az okirat aláírásának 10 éves évfordulója. A lengyel polgármester a 

lengyelországi személyes találkozás alkalmával kifejezte azon szándékát, hogy szorosra 

kívánja fűzni a két város kapcsolatát és Testvérvárosi Szerződést kíván aláírni a hosszú távú 

együttműködés érdekében.  

 



 

Tekintve a két város közötti több mint 10 éves együttműködést, kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy a testvérvárosi együttműködések további kiszélesítése érdekében a csatolt 

határozati javaslat elfogadásával támogassa Várpalota és Czeladz testvérvárossá válását! 

 

 

 

 

Várpalota,  2017. szeptember 5. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta 
polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. szeptember 21-i ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

.../2017. (IX.21.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t: 
 

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

testvérvárossá válását 

 

támogat ja ,  

 

Várpalota Város és  Czeladz Város Testvérvárosi Szerződését a határozat melléklete szerinti 

formában és tartalommal  

 

e l fogadja.  

 

2.) A Képviselő-testület felkéri Várpalota város polgármesterét, hogy Czeladz város 

polgármesterével együtt a Testvérvárosi Szerződés Okiratát 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 módosításáról. 

 

 

Határidő: 2017. december 15. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Borbásné Gazdag Gabriella pályázati és nemzetközi referens 

 

 

Várpalota,  2017. szeptember 21. 

 

 

 

 Campanari-TalabérMárta dr. Ignácz Anita Éva 
  polgármester jegyző 

 



Melléklet a …./2017. (IX. 21.) képviselő-testületi határozathoz 

 

 

OKIRAT  
 

Várpalota és Czeladz közötti testvérvárosi kapcsolatról 

 

A 334/2007. (XI.29.) képviselő-testületi határozat alapján Várpalota Város Önkormányzata és 

Czeladz Város Önkormányzata között Partnerségi Együttműködés jött létre. Ezen kapcsolatot 

alapul véve Czeladz Város Önkormányzata kifejezte azon szándékát, hogy Várpalota Város 

Önkormányzatával Testvérvárosi Szerződést kíván kötni. 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete ..../2017. (IX.21.) számú határozatával a 

testvérvárosi kapcsolatok kialakítására vonatkozó kezdeményezést elfogadta. 

A felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a közös kultúra és történelmi múlt mentén, a 

két város között kulturális, sport és gazdasági területen, illetve a civil szervezetek és az 

intézmények közötti kapcsolatokat kiépítik és elmélyítik. 

A települések polgárai, illetve az általuk alkotott civil szervezetek, a nevelési-oktatási 

intézmények, sportegyesületek 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 polgárain keresztül nemzeteink számára szellemi, 

kulturális és gazdasági fejlődést. 

Várpalota,  2017. ………………. hó …. nap 

 Várpalota Város Önkormányzata Czeladz Város Önkormányzata 

 képviseletében képviseletében 

 

 

 …………………………….. …………………………….. 

 Campanari -Talabér Márta Zbigniew Szaleniecz 

 polgármester polgármester 


