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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 15.

Javaslat a horvátországi Vukovárral testvérvárosi kapcsolat kialakítására

Előadó: Cserna Gábor polgármester

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

Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága: 2017. 06.13.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros polgármestere és Horvátország nagykövete kifejezték szándékukat arról, hogy egy
Dunaújvároshoz hasonló kaliberű horvát várossal baráti együttműködést, testvérvárosi kapcsolatot
alakítsanak  ki.  Az  előzetes  tárgyalások  során  Vukovárra  esett  a  választás.  Az  előterjesztés
közgyűlési felhatalmazást kér a szándéknyilatkozat aláírására.

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

Iktatószám: 18496/2017.

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 horvátországi Vukovárral testvérvárosi kapcsolat kialakítására

Tisztelt Közgyűlés!

A horvát nagykövettel történt személyes találkozásunk alkalmával kölcsönösen kifejeztük szándékunkat
testvérvárosi kapcsolat létrehozására Dunaújváros és az egyik horvátországi település között. 
A  nagykövet  véleménye  szerint  a  városok  közti  barátságok  szinte  mindegyike  az  iskolák  közti
kapcsolatokkal  kezdődnek,  a  kultúra  és  az  oktatás  tehát  az  első  szempont  egy  ilyen  kapcsolat
kialakításánál. Az együttműködésnek fontos szereplője lehet a Szilágyi E. Általános Iskola, ahol az idén
indult  népszerű  horvát  szakkört  a  nagykövet  is  meglátogatta.  A  későbbiekben  a  gazdasági
együttműködés  is  fontos  szerepet  kaphat,  nem  véletlenül  volt  jelen  az  első  találkozón  a  horvát
nemzetiségi önkormányzat képviseletében Grábics Gábor vállalkozó is. 

A  nagykövet  Vukovár  várost  ajánlotta  figyelmünkbe.  Vukovár  Horvátországban,  Vukovár-Szerém
megyében található, lakossága 27.000 fő körüli.  A város Eszéktől 36 km-re délkeletre, a Duna jobb
partján a Valkó-folyó dunai  torkolatánál  fekszik.  Vukovár minden kétséget  kizáróan fontos szerepet
játszik a független Horvátország történelmében. A kilencvenes évek elején a város által hozott háborús
áldozatok közelebb hozták déli szomszédunkat a Belgrádtól történő elszakadáshoz, s így Európához.
Ma Horvátország  legnagyobb  dunai  kikötője,  fejlett  mezőgazdasággal,  állattenyésztéssel,  textil-  és
élelmiszeriparral rendelkezik.
 
A  nagykövettel  folytatott  megbeszélést  követően  Vukovárba  látogatott  Friedrichné  Pethő  Ilona
önkormányzati főtanácsadó, Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója és Farkas Márta, a Szilágyi
iskola tagintézmény-vezetője. A látogatás alkalmával elhangzott például, hogy a városnak - amelyre
egyébként jelentős figyelem irányul folyamatosan -, még nincs partnertelepülése, viszont nagy örömmel
nyitna ilyen irányban. A találkozó alkalmával, a két város kölcsönös bemutatkozásán túl, kerestük a
települések  közötti  együttműködés  színtereit  is,  mert  abban  egyetértünk,  hogy  csak  annak  a
partnerkapcsolatnak van értelme, amelyet tényleges tartalommal tudunk megtölteni. 

Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója a kapcsolat beindításánál közvetítői, koordinálói, fordítói
feladatokat, valamint a későbbiekben a kapcsolattartásban való közreműködést vállalta.

Az előterjesztést a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. június 13-ai rendkívüli
ülésén megtárgyalja,  melynek eredményét  a  közgyűlésen a napirendi  pont  tárgyalása előtt  szóban
ismerteti. 

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

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…........./2017. (VI. 15.) határozata
a horvátországi Vukovárral testvérvárosi kapcsolat kialakításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi szándékát testvérvárosi kapcsolat kialakítására a
horvátországi  Vukovárral.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező
szándéknyilatkozat aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester 

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

Határidő:  2017. június 30.

Dunaújváros, 2017. június 15.  

Cserna Gábor s.k.
   polgármester                            

http://kitekinto.hu/europa/2011/11/18/ket_evtizede_a_haboru_arnyekaban/#.UqtSkziA21s
http://kitekinto.hu/europa/2011/11/18/ket_evtizede_a_haboru_arnyekaban/#.UqtSkziA21s





