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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a felvidéki Párkány Város Önkormányzatával kialakítandó testvérvárosi kapcsolat 
létrehozásáról 

A Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány (l tOS 
Budapest, Bánya utca 31.) 2008. június 27-én Kőbányán ünnepélyes keretek között 
együttműködési megállapodást kötött az Új évszázad Nyugdíj as Klub Egyesülettel (94 30 l 
Stúrovo, Hlavná ulica 48.). A két szervezet szaros kapcsolatot ápol egymássaL részt vesznek 
közös kulturális rendezvényeken, szakmai napokon, turisztikai programokon és közös 
pályázatok kidolgozását is szem előtt tartják. 

A kulturális kapcsolatok, valamint a történelmi hagyományok fenntartására, ápolására, 
további erősítésére javaslatként merült fel, hogy a két önkormányzat testvérv·árosi kapcsolatot 
létesítsen, ezzel magasabb szintre emelve és szélesítve, bővítve az együttműködés formáit, 
lehetőségeit 

Javasolom, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslatára nyí!vánítsa ki a szándékát, hogy Párkány 
Város Önkormányzatával (Mestsky úrad, 943 13 Stúrovo, Námestie Siobody 1.) testvérvárosi 
kapcsolatot kíván létrehozni. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a felvidéki Párkány Város Önkormányzat 
(Mestsky úrad, 943 13 Stúrovo, Námestie Siobody L) polgármesterével, kezdeményezzen 
tárgyalásokat a további együttműködés lehetséges területeiről és nyilvánítsa ki szándékát a 
testvérvárosi kapcsolatok létrehozásáról. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítésért felelős: 

Budapest, 20 ll. június 29. 

Törvényesséai szempontból ellenjegyzem: 

Jegyzo 

azonnal 
a kerületfej lesztési szakterületért és 
külső kapcsolatokért felelős 

alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
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Radványi Gábor 
Alpolgármester Úr részére 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Budapest 
Szent László tér 29. 

Tárgy: Javaslat Párkány város Önkormányzatával (Szlovákia) testvérvárosi kapcsolat 
felvételére 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

Mellékelten kiUdjük a párkányi Polgármesterhez címzett korábban már átldildött levelünket, 
amelyben a testvérvárosi kapcsolat létrehozásáról van szó ( természetesen ha nem megfelelő , 
a szövcgezés átírható). 
A párkányi Polgám1ester nyitott, nagyon örül a lehetőségnek, de mindenféleképpen 
Kőbányáról a Polgármestertől kellene a megkeresés, mivel a párkányi Önkom1ányzatnál a 
testületnek kell jóváhagyni az együttműködés létrehozását ( a Polgármester szerint, ennek 
nem lesz akadálya). 
A párkányi Önkom1ányzat elérhetőségei a korábban Kovács Róbert Polgármester úr részére 
írt levélben megtalálhatók 

Reméljük, hogy ezzel is hozzá tudunk jántini Kőbánya sikeréhez. 

Budapest, 201l.június 23. 
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Szfóv~ia. <PárliJny {Stúrovo) városána{ Vj éwzázalf Nyueá{jas 'l(/u6 Stúrow (reg. sz.: 
Ié0:42044723; 94301 JtúrOtJo, J{{avná u[ú:a 48.) és a magyar CJJuáapest f!6ányai 
szé{lie{yű 7l'aTitlSi gyopár .Jlúzpítflány (reg. sz.: 11. <P{ 60111 /9 7 /3.; 1105 <Buáapest, <Bánya 
u. 31.) k§zöttt.: Garáti ftapcsofato{at ápofrla és az európai integráció szelleméGen az afd66i 
tfJYÜttmúMáisi megáffapoáás aúí.írására ~rü{ sor a 2006. áecem6er 22-én (j)udápesten aúíirt 
együttmt1f,§áési szánái{nyifat~zat afapján. 
'l(özös céfu:nt fiogy a s.zfóváft Vj <Évszázad Jtfyugtiljasaina~ 1({u6ja Stúrovo és a magyar 
J{avasi gyopár jl[apítwíny k_§zött megt:évö együttműi.gáés a jövőGen sik.;res és 5ővüllf 

{egyen. 

lf'ekft~jjefenti,k. fwgy e. megá!Iapoáás ~reté6en az együttműkjiáist a ~etf.!ző terüiete~n 
6eCüf vafósítyaR,_mLg: 

- {ufturáli.s renáezvényef(;n vafé részvéte[ 
- a maeyar-szfovák.._~(turáfis és nagyományőrző lig.pcsofato(ápoúisa 
- mtlfJYtlY-szlóvák_nemzetiségi csalááo{~:úitti k,_apcsofato{efméfyit.ése 
- a lieEyi civz[ szeroez.etek._~zá.saina{efösegítise, ~zös tat:á/ligzó{ 
fórumo~ sza~ai napok._szm;ezése 

- fi..ijzös páfyázatoft (idolffozása, {@zös részvéte[ a páfyázatof.gn 
- turisztif(ai ~pcsofa.toifejks.ztése. 

)I megfoga{mazott céfo~t a jefe~ mint f<§zös a/1,flratu{k.g[ mirufen6en megegyezőt, a mai 
napon szúroák_.és magyar nye{ven li,jszült azo1Ws tartaúmzma{, aliiírásuR._~{ líitefesitenek.,;. 

1\jszüft 4 péUány6an, e66ö[ 2 piliúíny szfor.t~ 2 példány magyar nyefven. 
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