
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

'} [1'' 
_f'--.l_~_. számú előterjesztés 

a görögországi Litóchoro Város Önkormányzatával kötendő együttműködési 
megállapodásról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Görög Önkormányzat elnöke kezdeményezte együttműködés kialakítását a 
görögországi Litóchoroval. Kollátosz Jorgosz a nyári időszakban rendszeresen fellép 
Görögországban zenészként az ottani görög zenésztársaival együtt. Litóchoroban is többször 
megfordult eleget téve az ottani felkéréseknek Kapcsolatba került a helybeli előljárókkal, 
akikkel felmerült a kulturális együttműködés keresésének a lehetősége. A kőbányai görögség 
részéről már évekkel ezelőtt felmerült hosszabb távon a testvérvárosi kapcsolat létesítésének 
az igénye, amely tovább erősítené a görög nemzetiség kulturális életét Kőbányán. 

Litóchoro az Olympos hegy lábánál festői környezetben fekvő város Görögországban, Dion
Olympos megyében. A megye számos jelentős régészeti területnek ad otthont, úgymint Dion, 
Platamonas, Levithra és Püdna. Itt található Görögország legmagasabb hegye- a mitológia 
szerint az istenek lakóhelye-, az Olympos. A közelben található a 14 km hosszú Enipeusz
kanyon, amely az Olympos egyik leglátogatottabb turistaútvonala. Az Olympos hegy 
legmagasabb csúcsai a Mytikász (2917 m) és a Sztefáni, Zeusz trónja (2909 m). A 
legnevezetesebb látnivaló a kanyonban Zeusz fürdőkádja, egy természetes sziklába vájt 
kristálytiszta hegyi vízzel feltöltött medence, amely gyalogosan könnyedén megközelíthető 
Litóchoroból kb. fél órás sétával. 

A mitológiai magyarázat szerint a Litóchoro szószerinti fordítása "szabad fold", "toposz" 
vagyis szabad terület, fold, amit a helyiek büszkén vállalnak fel. A legelfogadottabb 
magyarázat, hogy a város neve a "lithari" szóból ered, amelynek jelentése kavics, kő. Szabad 
fordításban kőfalu, utalva arra, hogy az ókori görögök az Olympos hegy sziklái közé 
települtek. Litóchorohoz közigazgatásilag hozzá tartozik a Plaka Litóchoru, amely egy 
alacsony, tengerparti, fennsíkszerű képződmény, közkedvelt turisztikai célpont. Litóchoro 
szomszédságában található Dion település, amely fontos régészeti lelőhely. Az ókori görögök 
legfőbb fürdőhelye és fürdővárosa volt. Dion-Olympos megyéhez tartozik még a közkedvelt, 
festői tengerparti halászfalu, Platamonas. 

Kovács Róbert polgármester úr meghívta Litóchoro város polgármesterét és a város 4 fős 
delegációját a 2016. május 28-án az újhegyi Mélytónál megrendezésre kerülő I. Kőbányai 
Balkán-estre. 

Javasolom, hogy a Kőbányai Önkormányzat kössön együttműködési megállapodást a 
görögországi Litóchoro város önkormányzatával a gazdasági, oktatási, sport és kulturális 
kapcsolatok elősegítése érdekében. Kanstantinos Dimopulosnak, Litóchoro polgármesterének 
a megállapodás megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozatát az előterjesztés 2. melléklete 
tartalmazza. Az együttműködési megállapodás tervezetét a határozat l. melléklete tartalmazza 
magyar és görög nyelven. 



II. Hatásvizsgálat 

A megállapodás megkötésével szorosabbá válhat az együttműködés a két város között, 
amelynek eredményeként tovább fejlődhetnek a kulturális, gazdasági és társadalmi 
kapcsolatok. Az önkormányzatok együttműködése elősegíti az emberi kapcsolatok fejlödését, 
egymás jobb megismerését és elfogadását, a toleranciát és a szolidaritást. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az együttműködési megállapodásról szóló döntés a Képviselő-testület hatásköre. Az 
együttműködési megállapodás aláírására 2016. május 28-án Kőbányán kerülne sor, amikor is 
Litóchoro város delegációja részt vesz a Kőbányai Balkán-esten. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. május ,J[J'.' 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

. . ./2016. (V. 26.) határozata 
a görögországi Litóchoro Város Önkormányzatával kötendő együttműködési 

megállapodásról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a görögországi 
Litóchoro Város Önkormányzatával (Görögország 60200 Litóchoro, Agios Nickolaos utca 
15.) együttműködési megállapodást köt, amelynek szövegét az l. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgártnestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő: 2016. május 29. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

l. melléklet a .. .12016. (V 26.) KÖKT határozathoz 

EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

Egyrészről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (Magyarország, 1102 
Budapest, Szent László tér 29.) képviseletében Kovács Róbert polgármester, 

másrészről Litóchoro város (Görögország, Dion-Olympos megye, 60200 Litóchoro, Agios 
Nickolaos utca 15.) képviseletében Kanstantinos Dimopulos polgármester 

a továbbiakban: Szerződő Felek) megállapodnak abban, hogy államaik törvényes 
rendelkezéseinek keretei között, az egyenjogúság, az emberi jogok, a demokrácia és az 
általánosan elfogadott nemzetközi együttműködés elvei alapján a két önkormányzat 
kapcsolatainak, valamint a görög és a magyar nép barátságának erősítése céljából 
Együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötnek egymással az 
alábbiak szerint. 

l. A Szerződő Felek a testvérkapcsolatok kialakításával és fejlesztésével hatékony és 
fenntartható együttműködés alapjait kívánják megteremteni. 

2. A Szerződő Felek a gazdaság, az oktatás, a sport és akultúra területein a kölcsönös érdekek 
alapján kívánják az együttműködés formáit kialakítani. 

3. A Szerződő Felek együttműködése elsősorban az alábbi területekre irányul: 
I. A gazdaság területén 

a) a gyártó, kereskedő és kézműves vállalatok közötti kapcsolatok fejlesztése, 
b) információcsere szabad ingatlanok, épületek, helyiségek bérbeadásáról, vételéről és 
eladásáról, 
c) tapasztalatcsere a környezetvédelem szerepének növelése terén az önkormányzatok és 
intézményeik működésében. 
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II. Az oktatás és a sport területén 
a) tapasztalatcsere ösztönzése az oktatás területén, 
b) ifjúsági csoportok cseréjének megszervezése, 
c) gyermek- és néptánccsoportok iskolák közötti cseréje, csereüdültetése, 
d) sport- és szabadidős rendezvények, sporttáborok szervezése. 

III. A kultúra területén 
a) közös együttműködés különféle kulturális rendezvények, fesztiválok, kiállítások 
szervezésében, magyar kulturális napok szervezése Litóchoro városában és görög 
kulturális napok szervezése Kőbányán, 
b) a városok közös promóciója nemzetközi turisztikai vásárokon, 
c) művészeti, ifjúsági és gyermekcsoportok cseréje. 

4. A Szerződő Felek mindkét részről kijelölik az együttműködésért felelős személyt, aki 
felelős a Megállapodás megvalósításáért, a tevékenységek koordinálásáért. A felek képviselői 
folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással, és tárgyalnak a konkrét programokról, 
projektekrőL A látogatások során a felek képviselői értékelik a Megállapodás végrehajtásának 
helyzetét 

5. A Megállapodás megvalósítása az önkéntességen és a kölcsönös bizalmon alapszik, nem 
tartalmaz sem jogi, sem gazdasági kötelezettséget. 

6. A két település közös célja, hogy a Megállapodás a testvérvárosi kapcsolat szintjére 
emelkedjék. 

7. A Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. A Megállapodást közös 
megegyezéssel bővíteni lehet. A Megállapodást bármelyik fél írásban felmondhatja három 
hónap felmondási idővel. A Megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 

8. A Megállapodás négy eredeti példányban készült, mind a két példány görög és két példány 
magyar nyelven. 

Budapest, 2016. május" " 

Kovács Róbert 
polgármester 

Ellenjegyzem: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kanstantinos Dimopulos 
polgármester 
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TIPQTOKOAAO I:YM <I>QNIAI: 

Aq>Evó~ EK J.t8poD~ 'tOD l o ou 11 taJ.tEpÍcrJ.ta'to~ Kó J.t7tavta Til~ BoDÖanÉ<J'tT]~ ( ÜDyyapía, TK. ll 02 
BoDÖanÉ<J'tT], ITA.a'tda Szent László ap. 29) o 11i1J.tapxo~ K. PóJ.tnEp't Kó~a't~ (Róbert Kovács) 
Kat 

Aq>E't8poD EK J.tÉpoD~ 111~ /1E AnoxropoD 'tOD l1ilJ.tOD /1íoD - OA.úJ.t7tOD (EA.A.áöa, T.K. 60200 
Anóxcopo, OM~ AyíoD NtKoA.áoD 15) o 11i1J.tapxo~ Kcovcrmv1ívo~ I1T]J.tÓ7toDA.o~ 

( <J'to E~lÍ~: m LDJ.t~aA.A.óJ.tEVa MÉA.T]) <JDJ.tcpcovoúv, ón <JDVÚ7t'tODV ITpffi'tÓKoA.A.o LDVEpyacría~ 
( <J'tO E~lÍ~: ITpffi'tÓKoA.A.o) <J'tU nA.aícrta 'tCOV VÓJ.ttJ.lCOV Öta'tá~ECOV 'tCOV xcoprov 'tOD~, <J'tO 7tVEÚJ.ta 

'tT]~ t<JÓ'tT]'tU~, 'tCOV av8pC07tÍVffiV ÖtKatCOJ.lÚ'tCOV, 'tT]~ ÖT]J.lOKpa'tÍa~ Kat 'tffiV Dq>t<J'tUJ.tÉVCOV ÖtE8VWV 

<JDV8T]KWV <JDVEpyacrÍa~ J.lE <J'tÓX,O 'tCOV <JX,É<JECOV 'tffiV ÖÚO aD'tOÖtotKlÍ<JECOV Ka8ro~ Kat 'tT]V 

EVÖDVÚJ.lCO<JT] 'tCOV <JX,É<JEffiV q>tA.ía~ aVÚJ.tE<Ja <J'tO EA.A.T]VtKÓ Kat ODyyptKÓ A_aó, <JÚJ.tq>COVa J.lE 'tU 
napaKá'tco: 

l. Ta LDJ.l~aA.A.óJ.tEVa M8A.T] J.tÉcra anó 'tT]V ÖT]J.ttoDpyía Kat 'tT]V avámD~ll 'tT]~ 
aÖEpq>07tOÍT]<JT]~ E7tt8DJ.tOÚV va ÖT]J.llODPYlÍ<JODV 'tt~ ~Ú<JEt~ J.tta~ ÖT]J.ltüDpytKlÍ~ Kat 

~trocrtJ.tT]~ <JDVEpyacría~. 

2. Ta LDJ.t~aA.A.óJ.tEVa MÉA.T] Em8DJ.toúv va ÖT]J.ttoDPYlÍ<JODV n~ J.lOpq>É~ 'tT]~ <JDVEpyacría~ 
<J'tT]V ~Ú<JT] 'tCOV aJ.tOt~aÍffiV <JDJ.tq>EpÓV'tCOV <J'tO 7tEÖÍO 'tT]~ otKOVOJ.tÍa~, 'tT]~ EK7taÍÖED<JT]~, 
'tOD a8A.T]'tl<JJ.tOÚ Kat 'tOD 7tOA.t'tt<JJ.tOÚ. 

3. H crDvEpyacría 'tffiV LDJ.t~aA.A.óJ.tEVcov MEA.rov EKq>pál;E'tat crm napaKá'tco nEÖía: 

I. L'tOV 'tOJ.lÉa 'tT]~ OtKOVOJ.tÍa~ 
a) J.lE 'tT]V aVÚ7t'tD~T] <JX,8<JECOV aVÚJ.tE<Ja <JE Ka'tU<JKEDa<J'ttK8~, EJ.l7tOptKÉ~ E7ttX,Etp1Í<JEt~ 
Kat 'tEX,VÍ'tE~ A.a'CKWV EtÖrov. 

~) aV'taA_A_aylÍ 7tA.T]pOq>OptffiV yta ayop07tCOA.T]<JÍa, EVOtKÍa<JT] aKtVlÍ'tCOV, K'ttpÍCOV Kat 

xropcov 

y) aV'taA.A_aylÍ EJ.l7tEtptWV <J'tOV 'tOJ.tÉa 'tT]~ aÚ~T]<JT]~ 'tOD póA.oD 'tT]~ 7tpO<J'tU<JÍa 'tOD 

7tEpt~áA.A.OV'tO~ <J'tT]V A.Et'tODpyía 'tCOV amoÖtotKlÍ<JECOV Kat 'tCOV D7tT]pEcrtWV 'tOD~. 

II. L'tov 'tOJ.tÉa 'tT]~ EKnaíÖED<JT]~ Kat 'tOD a8A.T]'tt<JJ.tOÚ 

a) avmA_A_aylÍ EJ.l7tEtptWV Kat KtVlÍ'tPCOV <J'tOV 'tOJ.t8a 'tT]~ EK7taÍÖED<JT]~, 
~) 'tT]V ÖtopyÚVffi<JT] avmA_A_ayrov aVÚJ.tE<Ja <JE OJ.lÚÖE~ VÉffiV, 

y) 'tT]V aJ.tOt~aÍa E7tÍ<JKE\jfT] Kat q>tA.O~EVÍa <JX,OA.tKWV 'tJ.lT]J.lÚ'tCOV Kat <JDyKpO'tT]J.lÚ'tCOV 

napaÖocrtaKOÚ X,OpOÚ, 

Ö) 'tT]V ÖtopyáVCO<JT] anó KOtvOÚ a8A.T]'ttKWV Ka'tU<JKT]VW<JECOV Kat EKÖT]A.W<JECOV 

aVa\jfDX,lÍ~, 

III. L'tOV 'tOJ.tÉa 'tOD noA.tncrJ.toú 
a) 'tT]V anó KotVOÚ ÖtopyáVCO<JT] Ötaq>Ópcov 7tOA.t'tt<J'ttKWV EKÖT]A.W<JECOV, q>E<J'tt~áA., 
EK8É<JEffiV, oDyyptKrov noA.tncr'ttKrov T]J.tEprov cr'to Anóxcopo 'tOD 11i1J.tOD /1íoD -

OA.úJ.t7tOD Kat EA-A.T]VtKrov avncr'toíxco~ <J'tT]V KóJ.tnavta 'tOD l1ilJ.tOD BoDÖan8<J'tT]~, 
~) 'tT]V anÓ KOtvOÚ 7tpO~OA.1Í 'tCOV ÖÚO 7tÓA.ECOV <JE ÖtE8VEÍ~ 'tODpt<J'ttK8~ EK8É<JEt~ 
y) av'taA.A.ayil KaA.A.t'tEX,VtKrov OJ.táÖcov vwA.aía~ 

5 



4. Ta ~UJl~aA.A.óJ..tEVa MsA-11 anó -r11v nA.Eupá -rouc; opísouv -ro unEú8uvo yta -r11v 
cruvEpyacría au-ró npócrrono, -ro onoío 8a Eu8úvEmt yta TllV oA.oK/d]procr11 wu 
ITpro-roKóA.A.ou auwú Kat wv cruvwvtcrJ..tÓ -rrov öpacr-r11pto-ri]-rrov. Ta JlÉAll -rrov 
EKnpocrómrov 8a sxouv cruVEXlÍ EmKotvrovía JlEm~ú -rouc;, 8a ÖtanpayJ..ta-rEúovmt yta m 
cruyKEKptJlSVa npoypáJ..tJ..tam Kat spya. Ka-rá 'tllV ÖtápKEta 'tffiV E1ttO'KS\j/EffiV Ot 
avnnpócrronot -rrov öúo JlEACŰV 8a a~toA.oyoúv -ro máöto oA.oKA.i]procr11c; -rou 
ITpro-roKóA.A.ou. 

5. H nEpá-rrocr11 wu ITprowKóA.A.ou ~acrísEmt cr-r11v aJ..tot~aía EJ..tmcr-rocrúvll Kat 1tVEÚJ..ta 
E8EAOV'ttO'JlOÚ, Kat ÖEV 1tEptSX,Et OÚ'tE VOJllKlÍ OÚ'tE otKOVOJllKlÍ U1tOX,pSillO'll. 

6. ~Konóc; -rrov öúo Kotvo'ti]-rrov cívat 11 ava~á8J..ttcrll wu ITprowKóA.A.ou crw E1tÍ7tEÖo -r11c; 
aÖEp<p01tOÍ110'11<; 'tffiV ÖÚO 1tÓAEffiV. 

7. To ITpro-róKoA.A.o EK JlSpouc; -rrov ~UJ..t~aAAÓJlEVmv MEA.cűv tcrx;úEt En' aopímou, Kat w 
nEptEX,ÓJlEVÓ -rou öúvamt va E7tEKm8Eí JlETá anó aJ..tot~aía crUJ..t<pmvía. To ITpro-róKoA.A.o 
öúvamt va Kampy118cí Eyypá<proc; anó onotoöi]no-rE JlSAoc; -rou JlE 7tEpíoöo Ka-rayyaA.íac; 
-rptcűv !lllVCŰV. To ITpro-róKoA.A.o tcrX,ÚEt JlE TllV unoypa<pi] wu napóv-roc;. 

8. To ITpro-rÓKOAAO 8a cruvmx8cí O'E 'tSO'O'Epa öíyA.rocrcra (öuo Kat öuo 1tpill'tÓ'tU1ta 
av-ríypa<pa. 

Bouöanscr-r11, 2016 .................. . 

[Y noypa<psc; ] 

PóJ..tnep-r Kó~a-rc; 
L'liJJ..tapxoc; 

Ecruvunoypá<pE-rat: 

.6p. KpiOTIOV LOf..ITTO 

cru Jl~oA.atoypá<poc; 

Krovcrmv-rívoc; lll1JlÓ7touA.oc; 
L'li]J..tapxoc; 
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