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ELŐTERJESZTÉS
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. április 28-i ülésére
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Tárgy:

Testvérvárosi kapcsolat létesítése Sant'Elpidio a Mare 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
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

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 együttműködésekben. Ennek kapcsán
lehetőségük nyílik megismerni más népeket, más népek kultúráját, szokásrendszerét,
gondolkodásmódját.
Városunk nemzetközi együttműködéseinek kiszélesítését szolgálja a testvérvárosi
kapcsolat létesítésére irányuló megkeresés Sant’Elpidio a Mare polgármestere Alessio
Terrenzi részéről. A település közép-Olaszországban Marche tartományban található.
Településeinket több mint 25 éves partnervárosi együttműködés köti össze a TEMA
Nemzetközi szervezeten keresztül. A két város vezetőinek kapcsolata folyamatos volt,
emellett kulturális, sportkapcsolat jellemezte, illetve az olasz város vállalkozói,
gazdasági téren több alkalommal jelezték együttműködési szándékukat. A 2007-ig
megrendezésre került VÁR-EXPO-n, minden alkalommal képviseltette magát a város.
A legjelentősebb a város sportszervezetével a Valtenna Egyesülettel a kapcsolat. 25 éve
a sportolóink mindenn évben nagy létszámban vesznek részt a szervezet által
megrendezett Maratona Del Piceno Futóversenyen, valamint az olasz futók nagy
létszámban vesznek részt minden évben a Várpalotai Félmaratoni Futóversenyen. Az
egyesület elnöke /jelenleg tiszteletbeli elnöke/ Egidio Lattanzi 2010-ben a két város
sportkapcsolatában elért elévülhetetlen tevékenységéért Várpalota Város Díszpolgára
kitüntetést kapott.
2015 januárjában Sant’Elpidio a Mare városban tett hivatalos polgármesteri látogatás
alkalmával Alessio Terrenzi polgármester kifejezte azon szándékát, tekintve a két város
közötti több, mint két évtizedes kapcsolatot, hogy tesvérvárosi szerződés aláírásával
váljon még szorosabbá az együttműködés. Ennek szellemében 2015. év szeptemberében
a Cserregő Néptáncegyüttes egy csoportja lépett fel a helyi Polenta fesztiválon, majd
2016 áprilisában a Várpalotán megrendezésre került Olasz Napokon a város Pro Loco
szervezete, a világhírű Zászlóforgatói és a Történelmi Hagyományőrzői vettek részt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az olaszországi testvérvárosi
együttműködések további kiszélesítése érdekében a csatolt határozati javaslat
elfogadásával támogassa Várpalota és Sant’Elpidio a Mare testvérvárossá válását!
Az előterjesztés 1. számú melléklete a testvérvárosi szerződés szövegét, a 2. számú
melléklete a testvérvárosi kapcsolat kialakítására vonatkozó hivatalos dokumentum,
Sant'Elpidio a Mare város 2015. december 18-án elfogadott 303. számú határozatát
tartalmazza.
Várpalota, 2016. április. 19.
Talabér Márta
polgármester
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Határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésén a
következő határozatot hozta:
.../2016. (IV. 28.) képviselő-testületi
határozat:
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Város és Sant’ Elpidio
a Mare Város testvérvárossá válását
t á m o g a t j a,
Várpalota Város és Sant’ Elpidio a Mare Város Testvérvárosi Szerződését a határozat
melléklete szerinti formában és tartalommal
e l f o g a d j a.
2.) A Képviselő-testület felkéri Várpalota Város polgármesterét, hogy Sant’ Elpidio a
Mare Város polgármesterével együtt a Testvérvárosi Szerződés Okiratot 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, 2016. április. 28.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

1.sz. melléklet

O K I RAT
Várpalota és Sant’ Elpidio a Mare közötti testvérvárosi kapcsolatról

Sant’ Elpidio a Mare Város Önkormányzati Képviselő - testülete 303/2015.12.18. számú
határozatában azon szándékát nyilvánította ki, hogy Várpalota városával testvérvárosi
szerződést kíván kötni.
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő - testülete .../2016. (IV.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
képviseletében
………………….
Talabér Márta

Sant’ Elpidio a Mare Város Önkormányzata
képviseletében
…….…………………
Alessio Terrenzi

