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PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Képviselő-testülete

22/2006. (IX. 03.) számú önkormányzati rendelete

a Testvérvárosi kapcsolatok létesítéséről, fenntartásáról és megszüntetéséről

Hatályba lépés napja: 2006. szeptember 15.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve
2006. szeptember 1. napjától 2006. szeptember 3. napjáig.

Pilis, 2006. szeptember 3. napján.

dr. Csiki Gábor
jegyző

Csikós János
polgármester
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Pilis Város Önkormányzatának
22/2006. (IX. 03.) sz. önkormányzati rendelete
a Testvérvárosi kapcsolatok létesítéséről, fenntartásáról és megszüntetéséről

Preambulum
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete törekvéseiben mindig is kinyilvánította,
hogy a település kulturális, szellemi és közéletének gazdagítása színesítése érdekében
fontosnak tartja, más nemzetek népeinek megismerését, mindennek érdekében Európa
országainak egyes településeivel testvérvárosi kapcsolatot, kiépítését és fenntartását.
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testvérvárosi kapcsolatok létesítése és
fenntartása, fejlődése érdekében - az eddigi tapasztalatok birtokában – a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése
alapján a Testvérvárosi kapcsolatok létesítése és fenntartásáról, az alábbi rendeletét alkotja
meg:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testület által létesített és jövőben
létesítendő testvérvárosi kapcsolat(ok)ra terjed ki.
2. §
Hatáskörök, feladatok
(1) A Képviselő-testület a testvérvárosi kapcsolatok kiépítése, szervezése és fenntartása
gyakorlati feladataival a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,
többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendeletében meghatározott
Bizottságot – mint illetékes szakbizottságot - ruházza fel.
(2) A testvérvárosi kapcsolattal kapcsolatos további, a Képviselő-testület és a Bizottság
feladatkörébe tartozó hatásköröket a Képviselő-testület hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzata részletesen rögzíti.
3. §
Testvérvárosi kapcsolat létesítésének előkészítő szakasza
(1) Pilis város testvérvárosi kapcsolatának létesítését kezdeményezheti a város valamennyi
lakója - a Pest Megyei Bíróság társadalmi szervezeteket nyilvántartó szervénél
nyilvántartásba vett társadalmi szervezetein, állami fenntartású vagy önkormányzati
fenntartású intézményein, az önkormányzati képviselőin illetve az önkormányzat működő
szakbizottságain – keresztül (a továbbiakban: kezdeményező fél).
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(2) A kezdeményező fél a kezdeményezést írásbeli javaslattal teheti meg, melyet az illetékes
szakbizottsághoz kell benyújtani.
(3) A testvérvárosi kapcsolat kezdeményezésére irányuló javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a kezdeményezés indokait,
b) a partneri kapcsolatra javasolt település bemutatását,
c) a partneri kapcsolatra javasolt településsel az esetleges együttműködés kiemelkedő
fontosságú részterületeit, az esetlegesen javasolt speciális célokat, valamint
d) amennyiben Pilis településsel már fennállt kapcsolat, a két település között eddig fennállt
kapcsolat bemutatását.
(4) Amennyiben a kezdeményező fél rendelkezik információval a másik település
fogadókészségéről, szándékairól, annak szándékait az illetékes szakbizottsággal ismerteti.
(5) A benyújtott kezdeményezésről – a Képviselő-testület elfogadott ciklusprogramját
figyelembe véve - állásfoglalásra jogosult illetékes szakbizottság 60 napon belül
határozatában foglal állást, melynek tartalmaznia kell a döntés rövid indoklását is.
(6) Az illetékes szakbizottság által meghozott támogató határozat alapján, a partneri
kapcsolatra javasolt település képviselőjével (polgármesterével) történő hivatalos
kapcsolatfelvételre 180 napon belül, kizárólag a polgármester jogosult.
(7) A kapcsolatfelvételhez szükséges forrásról az elkülönített keretből – a polgármester
javaslata alapján - az illetékes szakbizottság átruházott hatáskörben dönt.
(8) A hivatalos kapcsolatfelvételt követő 60 napon belül a polgármester a testvérvárosi
kapcsolat létesítésére írásban tesz javaslatot a Képviselő- testületnek.
(9) A testvérvárosi kapcsolat létesítésének tárgyában – a széleskörű egyeztetés érdekében – a
Képviselő-testület működő, valamennyi állandó bizottság jogosult állásfoglalásra.
(10) A testvérvárosi kapcsolat létesítéséről - a bizottságok javaslatai alapján - minősített
többséggel, át nem ruházható hatáskörben a Képviselő–testület dönt.
4. §
A Testvérvárosi kapcsolat kinyilvánítása
(1) A hivatalos testvérvárosi kapcsolat létesítésének alapfelvétele – az Európai Unió
közösségének ide vonatkozó ajánlásait figyelembe véve - a két önkormányzat között létrejött
írásbeli együttműködési megállapodás.
(2) Az együttműködési megállapodás kötelező tartalmi elemei az alábbiak:
a) Az együttműködési megállapodásban mindkét fél kifejezi szándékát a kapcsolat létesítésére
és fenntartására, a már meglévő kapcsolatnál kinyilvánítja a folytatás szándékát.
b) Az együttműködési megállapodásban a felek kijelölik azon irányelveket, célkitűzéseket,
részterületeket, amelyek a testvérvárosi kapcsolatok legfontosabb elemei.
c) Az együttműködési megállapodásban meg kell fogalmazni a kapcsolattartás gyakorlati
módjára vonatkozó irányelveket, esetleges kötelezettségvállalásokat stb.
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(3) Az együttműködési megállapodásban rögzíteni lehet azon, az Önkormányzat mellett
működő társadalmi és egyéb szervezeteket és / vagy kiemelt önkénteseket, amelyek a
kapcsolattartásban szerepet vállalnak.
(4) Az együttműködési megállapodást – amelynek tervezetét mindkét, egymással
testvérvárosi kapcsolatot teremtett település hivatalos nemzeti nyelvére le kell fordítani - a
tárgyalások befejezésétől számított 30 napon belül a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
(5) Az együttműködési megállapodást a Képviselő-testület minősített többséggel, át nem
ruházható hatáskörében hagyja jóvá.
(6) Az együttműködési megállapodás Pilis Város Önkormányzata nevében történő aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján - a település polgármestere jogosult.
(7) A hivatalos kapcsolat kihirdetésére vagy az együttműködési megállapodás ünnepélyes
formában történő megkötésére, az adott időszakban, legközelebbi nemzeti ünnep alkalmából
rendezett városi ünnepségen kell sort keríteni.
5. §
A Testvérvárosi kapcsolat fenntartása
(1) A testvérvárosi kapcsolat fenntartása során alapvető cél a város lakóinak, társadalmi
szervezetinek, intézményeinek széleskörű bevonása.
(2) A programok szervezésénél a cél a két település kulturális, gazdasági és egyéb értékeinek
kölcsönös bemutatása és a másik település értékeinek megismerése.
(3) A két település közötti szerződéskötést követően - annak alapján - Képviselő-testület
kijelöli a kapcsolatszervezésre, a gyakorlati feladatok végzésére az illetékes szakbizottságot
vagy - a Képviselő-testület által kötött ún. együttműködési megállapodás alapján - valamely
társadalmi szervezetet.
(4) A két település közötti testvérvárosi kapcsolattal összefüggő adminisztratív, előkészítő
feladatokat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2721. Pilis, Kossuth L. u.
47.) végzi el.
(5) A testvérvárosi kapcsolat fenntartásához szükséges pénzügyi forrásokat a Képviselőtestület – az Önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének
elfogadásakor - külön rendelkezésben rögzíti.
(6) Az egyes testvérvárosi kapcsolatok, rendezvények éves ütemezéséről, az ún. testvérvárosi
keret felosztásáról, - a polgármester javaslata alapján, a testvérönkormányzat szándékait, a
Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság által évente jóváhagyandó „ún.
rendezvénynaptár” és a társadalmi szervezetek programtervét figyelembe véve - a
szakbizottság átruházott hatáskörben dönt.
(7) Az Önkormányzat mindenkori, tárgyévi költségvetésében, e célra elkülönítendő pénzügyi
forrás (ún. testvérvárosi keret) kizárólag a hivatalos testvérvárosi kapcsolatokra illetve a
kezdeményezést követően új testvérvárosi kapcsolat előkészítő szakaszára fordítható.
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(8) A kapcsolattartás során a hivatalos Képviselő-testületi, polgármesteri meghívások
esetében a delegációk szervezésével összefüggő előkészítő feladatok ellátása - a polgármester
javaslatát figyelembe véve, a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének bevonása mellett - az
illetékes szakbizottság feladata.
(9) A testvérvárosi kapcsolatok tartása során hivatalos meghívásra – az illetékes szakbizottság
állásfoglalását követően - csak a polgármester jogosult.
6. §
A Testvérvárosi kapcsolat megszüntetése
(1) Pilis város testvérvárosi kapcsolatának megszüntetését kezdeményezheti a város
valamennyi lakója - a Pest Megyei Bíróság társadalmi szervezeteket nyilvántartó szervénél
nyilvántartásba vett társadalmi szervezetein, állami fenntartású vagy önkormányzati
fenntartású intézményein, az önkormányzati képviselőin illetve az önkormányzat működő
szakbizottságain – keresztül.
(2) A fennálló, hivatalos testvérvárosi kapcsolat megszüntetésére – figyelemmel a
testvérvárossal megkötött, fennálló együttműködési megállapodás megszűnésének illetve
megszüntetésének eseteire - indokolással alátámasztott írásbeli javaslatot az illetékes
szakbizottság tesz.
(3) A fennálló, hivatalos testvérvárosi kapcsolat megszüntetésének tárgyában a Képviselőtestület működő, valamennyi állandó bizottság jogosult állásfoglalásra.
(4) A testvérvárosi kapcsolat megszüntetéséről minősített többséggel, át nem ruházható
hatáskörben a Képviselő-testület – az illetékes szakbizottság által a fennálló, hivatalos
testvérvárosi kapcsolat megszüntetésére, indokolással alátámasztott írásbeli javaslata
előterjesztése meghozatalától számított 60 napon belül - dönt.
7. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2006. szeptember 15. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályairól szóló
rendelet rendelkezései figyelembevételével, a jegyző gondoskodik.

Pilis, 2006. augusztus hó 31. napján.

dr. Csiki Gábor
jegyző

Csikós János
polgármester
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A rendelet kihirdetésre került:

Pilis, 2006. szeptember hó 01. napján.

dr. Csiki Gábor
jegyző

