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Fegyvernek Város Polgármestere 

Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

BESZÁMOLÓ 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. március 29-ei rendkívüli 
ülésére a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 
pályázat benyújtása tárgyában 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül pályázati felhívás jelent 
meg, települési önkormányzatok részére fenntartható települési közlekedésfejlesztésre. A 
projekt támogatható tevékenységei közé tartozik: 
 

A) Kerékpáros barát fejlesztés (önállóan támogatható) 
B) Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés (önállóan támogatható) 
C) Közúti közösségi közlekedés fejlesztése (önállóan nem támogatható) 
D) Egyéb kapcsolódó tevékenységek (kerékpártárolók beszerzése, járdaépítés, stb.) 

(önállóan nem támogatható) 
 
A pályázat benyújtására konzorciumi formában is lehetőség van, amely a pályázat elbírálása 
során előnyt jelent. A projektet konzorciumi formában kívánjuk benyújtani az alábbi 
partnerek részvételével: 
 

- Fegyvernek Város Önkormányzata (konzorciumvezető) 
- Örményes Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 
- Kunhegyes Város Önkormányzata (konzorciumi tag) 
- Kuncsorba Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 
- Kétpó Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 
- Tomajmonostora Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 
- Nagyiván Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 
- Tiszaszentimre Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 
- Tiszaigar Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 

   
Minden résztvevő település saját költségvetéssel rendelkezik. A projekt teljes bekerülési 
költsége 340 000 000 millió Ft. A projekt támogatás intenzitása 100%-os, amely alapján a 
megvalósításhoz önerő biztosítása nem szükséges. 

 
Javaslom, hogy a tisztelt Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a projekt 
megvalósításához szükséges előkészítési tevékenységek megrendelésére, a kapcsolódó 
szerződések megkötésére, valamint a mellékelt konzorciumi megállapodás aláírására. 
 
…………/2016.(III.29.) sz.     határozati javaslat: 
  
A TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázat 
benyújtása tárgyában 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
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pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 
1. 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében 
eljárva úgy határoz, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
megjelent, TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 
pályázati konstrukcióra pályázatot kíván benyújtani, amelynek érdekében az alábbi 
konzorciumi partnerekkel konzorciumi megállapodást kíván kötni. 
 
Konzorciumban résztvevő települések: 

- Fegyvernek Város Önkormányzata (konzorciumvezető) 
- Örményes Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 
- Kunhegyes Város Önkormányzata (konzorciumi tag) 
- Kuncsorba Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 
- Kétpó Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 
- Tomajmonostora Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 
- Nagyiván Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 
- Tiszaszentimre Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 
- Tiszaigar Község Önkormányzata (konzorciumi tag) 

 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testület a mellékelt konzorciumi 
megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
2. 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében 
eljárva úgy határoz, hogy az 1. pontban megnevezett konzorciumi partnerekkel közösen 
megvalósítani kívánt, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
megjelent, TOP-3.1.1-15 kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 
pályázat vonatkozásában, a projekt teljes költségvetését az alábbiak szerinti elfogadja:  
 
 
A teljes projekt költségvetése (konzorcium egészét tekintve): 
 

Támogatás:  340 000 000 Ft 
Önerő:  0 Ft 
Teljes bekerülési költség:  340 000 000 Ft 

 
 

3. 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez, és benyújtásához szükséges tevékenységeket 
valósítsa meg, valamint a kapcsolódó szerződéseket kösse meg. 
 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
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4.) Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető 
5.) Nardai Dániel települési menedzser 

 
Fegyvernek, 2016. március 25. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
Készített: Nardai Dániel 



 

 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 

 
 

 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-3.1.1-15 számú, a „Fenntartható 
települési közlekedés fejlesztés” tárgyú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási 
kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös 
együttműködéssel megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: Együttműködés megvalósítása a fenntartható közlekedésfejlesztés 
érdekében 
 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 

Szervezet neve: Fegyvernek Város Önkormányzata 

Postacím: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Székhely: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 736536 

Adószám: 15736534-2-16 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Tatár László - polgármester 

 

Szervezet neve: Örményes Községi Önkormányzat 

Postacím: 5222 Örményes, Arany J. út 16. 

Székhely: 5222 Örményes, Arany J. út 16. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 410128 

Adószám: 15410120-2-16 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Török Tamás - polgármester 

 

Szervezet neve: Kétpó Község Önkormányzata 

Postacím: 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

Székhely: 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 



 

 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 732714 

Adószám: 15732712-2-16 

Aláírásra jogosult 
képviselője: Keresztes Péter Pál - polgármester 

 

Szervezet neve: Kuncsorba Községi Önkormányzat 

Postacím: 5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26. 

Székhely: 5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 412276 

Adószám: 15412270-2-16 

Aláírásra jogosult 
képviselője: Rédai János - polgármester 

 
 

Szervezet neve: Kunhegyes Város Önkormányzata 

Postacím: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. 

Székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 733007 

Adószám: 15733005-2-16 

Aláírásra jogosult 
képviselője: Szabó András - polgármester 

 
 

Szervezet neve: Tomajmonostora Községi Önkormányzat 

Postacím: 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63. 

Székhely: 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 733227 

Adószám: 15733225-1-16 

Aláírásra jogosult 
képviselője: Fazekas Szabolcs - polgármester 

 

Szervezet neve: Tiszaigar Községi Önkormányzat 

Postacím: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19. 



 

 

Székhely: 5361 Tiszaigar, Dózsa György út 19. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 733249 

Adószám: 15733249-1-16 

Aláírásra jogosult 
képviselője: Szilágyi László - polgármester 

 
 
 

Szervezet neve: Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 

Postacím: 5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 7. 

Székhely: 5322 Tiszaszentimre, Hősök tere 7. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 733139 

Adószám: 15733139-2-16 

Aláírásra jogosult 
képviselője: Koczúrné Tóth Ibolya - polgármester 

 
 

Szervezet neve: Nagyiván Községi Önkormányzat 

Postacím: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5. 

Székhely: 5363 Nagyiván, Hősök tere 5. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 733238 

Adószám: 15733232-2-16 

Aláírásra jogosult 
képviselője: Lajtos István - polgármester 

 
 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Fegyvernek Város 
Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3.Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a 
támogatási kérelmet aláírja a, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a 
konzorciumot képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4.Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 



 

 

 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
_________________________________……………………………………………………..1 
 
 
 
 
 
 
 
Konzorcium vezetője 

 
 
 
 

Tatár László - polgármester 
Név 

 
Fegyvernek Város Önkormányzata 

Szervezet 
 
 

P.H. 
 
 
 
 

Aláírás dátuma: 
 

2016. március  
 

Konzorciumi tag 
 
 
 
 

Török Tamás - polgármester 
Név 

 
Örményes Községi Önkormányzata 

Szervezet 
 
 

P.H. 
 
 
 
 

Aláírás dátuma: 
 

2016. március  
 

Konzorciumi tag 
 
 
 
 

Keresztes Péter Pál - polgármester 
Név 

 
Kétpó Község Önkormányzata 

Szervezet 
 
 

P.H. 
 
 
 
 

Aláírás dátuma: 
 

2016. március  
 

 
 
 
 
                                                   
1 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 



 

 

 
 

Konzorciumi tag 
 
 
 
 

Rédai János - polgármester 
Név 

 
Kuncsorba Községi 

Önkormányzata Szervezet 
 
 

P.H. 
 
 
 
 

Aláírás dátuma: 
 

2016. március  
 

Konzorciumi tag 
 
 
 
 

Szabó András - polgármester 
Név 

 
Kunhegyes Város Önkormányzata 

Szervezet 
 
 

P.H. 
 
 
 
 

Aláírás dátuma: 
 

2016. március  
 

Konzorciumi tag 
 
 
 
 

Fazekas Szabolcs - polgármester 
Név 

 
Tomajmonostora Községi 

Önkormányzat 
Szervezet 

 
P.H. 

 
 
 

                
                Aláírás dátuma: 

 
2016. március  

 
 
 

Konzorciumi tag 
 

 
 

Szilágyi László - polgármester 
Név 

 
Tiszaigar Községi Önkormányzata 

Szervezet 
 
 

P.H. 
 
 
 
 

Aláírás dátuma: 
 

2016. március  
 

Konzorciumi tag 
 

 
 

Koczúrné Tóth Ibolya - 
polgármester 

Név 
 

Tiszaszentimre Községi 
Önkormányzata 

Szervezet 
 

P.H. 
 
 
 

Aláírás dátuma: 
 

2016. március  
 

Konzorciumi tag 
 

 
 

Lajtos István - polgármester 
Név 

 
Nagyiván Községi Önkormányzat 

Szervezet 
 
 

P.H. 
 
 
 
 

Aláírás dátuma: 
 

2016. március  
 

 



Fegyvernek Város Önkormányzat 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
E l ő t e r j e s z t é s 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. március 29-ei rendkívüli a 
TOP-3.1.1-15 pályázati felhívással (fenntartható közlekedésfejlesztés) előkészítésével 
kapcsolatosan kötelezettségvállalásról 
 
Tisztelt Képviselőtestülete! 
 
A Tisztelt Képviselőtestület 2015. decemberi ülésén döntött TOP-3.1.1-15 pályázati 
felhívással (fenntartható közlekedésfejlesztés) előkészítésével kapcsolatosan 
kötelezettségvállalásról.  
 
A határozat meghozatalának időpontjában a projekt tervezett összköltsége bruttó 150.000.000 
Ft volt, mely időközben további települések csatlakozásával bruttó 340.000.000 Ft 
növekedett.  
 
A kibővült projekttel annak előkészítési költségei is megnövekedtek, mind a tervezői mind a 
projekt előkészítési szakaszt tekintve.  
 
A szabályok értelmében 5 % számolható el a projekt előkészítés terhére, mely jelen projekt 
esetében bruttó 17.000.000 Ft.  
 
Az eredeti felhatalmazás alapján megindított beszerzési eljárás során a tervezésre érkezett 
legkedvezőbb ajánlat bruttó 7.366.000 Ft, a projekt megalapozó dokumentumainak és 
kerékpáros forgalmi terv készítésre érkezett legkedvezőbb ajánlat bruttó 5.080.000 Ft.  
A nyertes tervezővel korábban kötött szerződés összege, (mely szintén jelen projekt keretében 
kerül elszámolásra) bruttó 889.000 Ft. Nagyiván esetében a tervezés költségei bruttó 889.000 
Ft, Tiszaszentimre esetében bruttó: 762.000 Ft. 
 
A fentiek értelmében projekt keretében előkészítse vonatkozó szerződések bruttó összértéke: 
14.986.000 Ft, mely nem haladja meg a projekt keretében elszámolható 17.000.000 Ft-ot.  
 
A szerződések összértéke 100 % -ban elszámolhatók a projekt keretében. 
 
Fentiek alapján, Fegyvernek Város Önkormányzat a beérkezett ajánlatokat elfogadhatja, 
mivel azok nem lépik túl a projektben elszámolható maximális keretet, jelen határozatban 
csak Fegyvernek Városra vonatkozó összegek kerülnek feltűntetésre! 
 
............./2016.(III.29.) sz.     határozati javaslat: 
 
A TOP-3.1.1-15 pályázati felhívással (fenntartható közlekedésfejlesztés) előkészítésével 
kapcsolatosan kötelezettségvállalásról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
 



1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2016. évi 
költségvetés terhére maximum bruttó 12.446.000 Ft összegben a „fenntartható 
közlekedésfejlesztés” című projekt előkészítői munka elvégzésére. 

 
2.) Felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére, a pályázat benyújtására. 

 
3.) Ezzel egyidejűleg a TOP-3.1.1-15 pályázati felhívás (fenntartható 

közlekedésfejlesztés) előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról szóló 
146/2015.(XII.17.) sz. önkormányzati határozat hatályát veszti.  

 
Erről értesül:  

1. Tatár László, polgármester 
2. dr. Pető Zoltán jegyző 
3. Képviselőtestület tagjai 
4. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 
5. Nardai Dániel, települési menedzser 

 
 
Fegyvernek, 2016. március 25. 
 
        Tatár László 
         
 
 
Készítette: Nardai D. 
 
 



1 
 

Fegyvernek Város Polgármestere 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

___________________________________________________________________________ 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 29-ei rendkívüli 
ülésére Visk/Viskove településsel testvérvárosi kapcsolat felvételére irányuló 
szándéknyilatkozat elfogadásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az eredetileg a második világháború után népszerűsödő testvérvárosi kapcsolatok kiépítése 
abból a szándékból született, hogy az emberek felismerték, úgy léphetnek előre kölcsönösen, 
ha szorosan együttműködnek más településen élőkkel. Az eredeti cél az volt, hogy elsősorban 
Európa különböző régióinak városai megosszák egymással a különböző működési területeik 
tapasztalatait. 
 
Az Európai Bizottság 1989-ben indította útjára a testvérvárosi programját, azzal a szándékkal, 
hogy támogassa a már létező kapcsolatok elmélyítését, és újak indítását. 
 
Fegyvernek városának a szlovákiai Fegyvernek településsel van élő testvérvárosi kapcsolata. 
Az elmúlt idők során a két település kapcsolata elsősorban kulturális és sport területekre 
korlátozódott, bár a két település szorosnak mondható viszonyban áll. A szlovákiai 
testvértelepülés lakosságszáma jóval alacsonyabb Fegyvernekénél, így arányaiban kevesebb 
lehetősége van az ottani lakosságnak a magyarországi testvértelepüléssel személyesen is 
megismerkedni. 
 
A települési kapcsolatok ápolásának elsősorban anyagi feltételeit nehezen teremti elő mindkét 
fél, s ez a már említett eltérő lakosságarány miatt szlovákiai partnerünknek nehezebb is. 
 
Mind Magyarországon, mind az Európai Unióban léteznek olyan anyagi források, pályázatok, 
melyek segítik ezeket a célokat, segítenek a települések egymással való kapcsolattartásában.  
 
Magyarországon a Bethlen Gábor Alap, az Unióban pedig a „Town Twinning” Program segíti 
pályázati úton ezeknek a kapcsolatoknak a fenntartását, mélyítését, lehetőséget nyújtva a 
településeknek a továbbfejlődésre is. Jelenleg Fegyvernek városának is lehetősége nyílna e 
témakörben mintegy 2,5 millió Ft-os pályázati lehetőséget elérni. 
 
Fegyvernek városának delegációi már több alkalommal segítették a Kárpátaljai (Ukrajna) 
Visk települést karitatív segítséggel, de kulturális területen is együttműködtek. A fegyverneki 
néptáncosok részt vettek az ott szervezett néptánc táborban és az ottani helyi csoportok is 
ellátogattak hozzánk Fegyvernek Város Napjára, ahol fellépésükkel színesítették kulturális 
programunkat.  
Visk - az egykori koronaváros- a Máramarosi- medence dél-keleti részén, az ukrán-román 
határ mentén, a Tisza bal partján, Huszttól 25 km-re fekszik. 
Visk több mint 8000 lakosa közül mintegy 4000-en magyarnak vallják magukat. A gazdag 
népművészeti hagyományokkal rendelkező településen az alapintézmények mellett több civil 
szervezet is működik, segítve a kulturális életet. 
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Fegyvernek városa rendkívül fontosnak tartja a nemzeti összetartozást, ennek az érzésnek a 
tettekkel történő megvalósítását is. 
Szeretnénk a két település között kialakult kapcsolatot tovább mélyíteni, , az együttműködést 
különböző- kulturális, művészeti, oktatási, sport ifjúsági, pályázati, turisztikai, civil- 
területekre és szintekre is kiterjeszteni. Erre a törvény a Képviselő-testület számára ad 
lehetőséget. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§ 6. pontja alapján: 
 
„42.§ A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 
……… 
6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás.” 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati 
javaslat, valamint a szándéknyilatkozat elfogadására. 
 
……/2016.(III.29.) sz.     határozati javaslat: 
 
Visk/Viskove településsel testvérvárosi kapcsolat felvételére irányuló szándéknyilatkozat 
elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy – Ukrajna, Visk (Viskove) település és Magyarország, Fegyvernek városa 
közötti gazdasági, turisztikai, kulturális és sport kapcsolatok kölcsönös fejlesztése 
céljából – aláírja a határozat mellékletét képező szándéknyilatkozatot a testvérvárosi 
kapcsolat felvételére annak érdekében, hogy a későbbiekben hivatalosan is 
megköthesse a testvérvárosi megállapodást. 

 
2) Felhatalmazza a Polgármestert a testvérvárosi kapcsolat létrehozására irányuló 

tárgyalások lefolytatására. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. március 31. 
 
A határozatot kapják: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Visk település, Ukrajna (székhelyén) 
 
 
Fegyvernek, 2016. március 25. 
 

Tatár László 
polgármester 
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 melléklet 

 
Szándéknyilatkozat  

testvérvárosi kapcsolatok felvételére 
 
 
1. Visk/Viskove Nagyközség (Ukrajna, Kárpátalja, Huszti járás) és Fegyvernek Város 
Önkormányzata között Fegyvernek Város polgármestere kezdeményezése alapján 
Visk/Viskove Nagyközség szívélyesen fogadta azt a szándékot, hogy a két település 
szorosabb kapcsolatba kerüljön egymással. 
Az együttműködés célja az alábbi részletezett területek kölcsönös megismerése, sajátos helyi 
tapasztalatok átadása, azok egymás javára történő hasznosítása. 
 
2. Az aláírók javasolják, hogy szándéknyilatkozatuk alapján az együttműködés terjedjen ki: 

- az önkormányzatok és a közigazgatás működésére, 
- kulturális, oktatási, egészségügyi, ifjúsági és sport területeinek megismerésére, 
- a lehetséges gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok kölcsönös támogatására, 
- turisztikai, idegenforgalmi területek propagálására, 
- baráti körök kölcsönös segítésére, támogatására. 
-  

3. A szándéknyilatkozat aláírását követően a felek a testvérvárosi kapcsolat létrehozására 
irányuló tárgyalásokat lefolytatják, és arról megállapodást írnak alá. 
 
4. A települések képviselői megegyeznek abban, hogy együttműködésükről a lakosságot 
széles körben tájékoztatják. 
 
A felek kijelentik, hogy a fentiekben rögzített együttműködés tartalma szándékaiknak 
mindenben megfelelnek. 
 
 
 
 
Tatár László         Hajovics Jaroszlav  
polgármester          polgármester 
 Fegyvernek         Visk/Viskhovo 
 
 
 
Fegyvernek, 2016. március 31.        Visk, 2016. március 
24. 
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