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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat a lengyel Leszno várossal testvérvárosi kapcsolat kialakítására

El  őadó: Cserna Gábor polgármester

El  őkészítő: Balló Bernadett ügyintéző
Bojér Éva személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető

Meghívott: Ewa Modrzejewska DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Véleményez  ő bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága: 2017.04.11.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A lengyelországi Leszno város polgármestere azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy
városaink  között  baráti  együttműködés,  testvérvárosi  kapcsolat  jöjjön  létre.  Az  előterjesztés
közgyűlési felhatalmazást kér a szándéknyilatkozat aláírására.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi és Munkaerő-
gazdálkodási Osztály

Iktatószám: 9516/2017.

Ügyintéző neve:  Balló Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-210
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I.  Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok: 
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:  -
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:  -
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:  
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a lengyel Leszno várossal testvérvárosi kapcsolat kialakítására

Tisztelt Közgyűlés !

A  lengyelországi  Leszno  város  polgármestere  azzal  a  megkereséssel  fordult  Dunaújváros
polgármesteréhez,  hogy  városaink  között  baráti  együttműködés,  testvérvárosi  kapcsolat  jöjjön
létre. (lásd: 1.sz. melléklet).

Leszno  Lengyelország  nyugati  részén  helyezkedik  el,  Dunaújvároshoz  hasonló  nagyságú
területen, lakosainak száma meghaladja a 60.000 főt.
Gazdasága jól  működő,  köszönhetően többek között  a  9015,  Leszno-ban működő vállalatnak,
cégnek. Dunaújvároshoz hasonlóan aktív sportélet jellemzi a várost.
 
Leszno város polgármestere levelében utalt  a városukban működő Jan Amos Komenski Állami
Műszaki Főiskola és a Dunaújvárosi Egyetem közti  gyümölcsöző kapcsolatra.  Ezen túlmenően
együttműködés lehetőségét látja a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a leszno-i Helyi
Színház (Teatr Miejski) között.
Magyarországon több városnak van lengyel testvérvárosa, és az Országos Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat minden évben szervez lengyel-magyar találkozót Budapesten, nagy sikerrel.  Külön
kihangsúlyozandó, hogy a visegrádi négyek államából való kapcsolat erősítéséről van szó.

Dunaújváros  MJV  Lengyel  Nemzetiségi  Önkormányzatának  elnöke  vállalta  a  kapcsolat
beindításánál a közvetítői, koordinálói, fordítói feladatellátásban való közreműködést.

Lesznoval  a testvérvárosi  kapcsolat  létrejötte egy,  a gazdasági,  sport  és  kulturális  fejlődés és
tapasztalatcsere lehetőségét magában rejtő együttműködést valósíthat meg.

A  Közbiztonsági  és  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottság  2017.  április  11-én  megtárgyalta  az
előterjesztést, és 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a javaslatot.

Fentiek értelmében az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…........./2017. (IV. 21.) határozata

a lengyel Leszno várossal testvérvárosi kapcsolat kialakítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a lengyelországi Leszno város kezdeményezésére
testvérvárosi  kapcsolatot  kíván  kialakítani.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  1.  sz.
mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető 

Határidő:  2017. április 30.

Dunaújváros, 2017. április 21.   

Cserna Gábor s.k.
    polgármester


