Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK
ÚJJÁALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ KONCEPCIÓJA

(Elfogadta a Képviselő-testület 715/2012. (VI. 27.) ök. számú határozatával)

I. Helyzetelemzés:
A testvérvárosi kapcsolatok kialakításának gyakorlata Európában a második világháború után
alakult ki, abból a célból hogy az európai településeket közelebb hozza egymáshoz,
elősegítse egymás jobb megértését és a határokon átívelő projektek létrejöttét.
Testvérvárosi projektek tervezése, városok közötti hálózatok létrehozása, kultúrák közötti
kommunikáció, korszerű kommunikációs stratégiák alkalmazása (internet, elektronikus
levelezés, videokonferencia), további új kapcsolati formák kialakítása jelenthetik a fejlődés
útját. A települések közötti kapcsolatok hozzájárulhatnak a helyi gazdaság fejlődéséhez:
üzleti partnerek találása, közös vállalkozási tevékenységek, projektek indítása, tapasztalatok,
legjobb gyakorlati módszerek kölcsönös átvétele, pénzügyi források megismerése,
intézményi, civil és egyházi kapcsolatok létesítése.
A települések között kölcsönös érdeklődést kiváltó témákban kialakuló kapcsolatok fontos
eszközök lehetnek, mivel lehetővé teszik a tájékozott eszmecseréket és a bevált, jó
gyakorlatok cseréjét.
A települések közötti nemzetközi kapcsolatok építésének egyik karakterisztikus formáját
jelentik a testvérvárosi kapcsolatok. A testvérvárosi kapcsolat feltételeit egy, a felek által
egyeztetett és aláírt dokumentumban rögzítik.
A Képviselő-testület 2001 áprilisában alkotta meg a külföldi és más helyi önkormányzatokkal
történő kapcsolattartásról szóló 12/2001. (IV.28.) önkormányzati rendeletét, melyben
szabályozta a testvérvárosokkal való együttműködést.
A jelenleg meglévő testvérvárosi kapcsolatainkat az 1. sz. melléklet táblázata tartalmazza. Az
eddigi testvérvárosi kapcsolatok elsősorban személyközi, személyfüggő kapcsolatokat
jelentenek, a kerület lakossága és intézményei ezekből viszonylag keveset profitáltak. A
testvérvárosi kapcsolatok kialakításában a kerületi érdeknek, a nemzeti érdeknek is csekély
szerepe volt, a kapcsolatok nem álltak össze egységes rendszerré, bennük az ad hoc jelleg
dominált.
II. Koncepció a testvérvárosi kapcsolatok újjáalakításáról – a kerület „külpolitikájáról”
A kapcsolatok felülvizsgálata, felújítása vagy a szerződések hatályon kívül helyezése, új
kapcsolatok létesítése a mindenkori önkormányzati vezetés hatásköre. Budapest Főváros XV.
kerület Rákospalota – Pestújhely - Újpalota Önkormányzat 2012-ben szükségesnek tartja egy
új testvérvárosi koncepció kidolgozását. Ez egy hosszú távú folyamat kereteit határozná
meg, amely a meglévő kapcsolatok folyamatos felülvizsgálatát és az új lehetőségek
vizsgálatát, új kapcsolatok kialakítását alapozza meg.
A testvérvárosi kapcsolatok célrendszere:
-

-

A XV. kerület a Főváros szerves része, viszont a jelenlegi helyzetben meglepően
kevés kapcsolata van a közvetlenül szomszédos kerületekkel, városrészekkel,
amelyekkel intézményi, fejlesztési, kulturális, kommunikációs és gazdasági téren
egyaránt szoros, egymást kiegészítő, támogató kapcsolatok jöhetnek létre.
A XV. kerület külső kerület lévén, sokkal több azonosság van a külső, fővárosi
„peremkerületek” között, mint a belső, sűrűbben lakott kerületekkel,
városrészekkel. Ez indokolja azt, hogy a szomszédos, külső kerületek létesítsenek
valamilyen összefogást.
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-

-

-

-

-

-

-

-

A kerületnek közlekedési, fejlesztési téren már ma is erőteljes kapcsolata van a
hozzátartozó agglomeráció egyes részeivel. Ezek a lehetőségek további
szempontokkal egészülhetnek ki, amelyek ma még teljességgel kiaknázatlanok.
A kerület számos ponton kötődhetne a környezetéhez, azonban a város-vidék
kapcsolat az elmúlt évtizedekben mind gazdasági, mind kulturális, intézményi
téren elhalványult. A kormányzat törekvéseivel összhangban törekednünk kell a
város-vidék kapcsolat intenzívvé tételére – termelői piacok, közétkeztetés
rendszerében való együttműködésre, amihez kulturális és intézményi kapcsolat
cseréje is társulhat.
A kerületnek már jelenleg is számos kapcsolata épült ki az anyaországon belüli
településekkel, és a határon túli magyar és nem magyar közösségekkel, erősítve a
Kárpát-medencei összetartozás élményét nemzeti és nemzetiségi alapon egyaránt.
Ezeket a kapcsolatokat az ifjúság, intézményeink és a civil szervezeteink
érdekében érdemes intenzívebbé tenni.
A Kárpát-medencei kapcsolataink nem csupán intézményesített, szerződéses
testvérvárosi kapcsolatok lehetnek, hanem kiegészülhetnek közvetlen intézményi
és akár személyes támogatási kapcsolatokkal is.
Testvérvárosi kapcsolatot létesítésekor kiemelt szempont a Nemzeti
összetartozásról szóló törvény soraiban megfogalmazott szellemiség, mely szerint
az államhatárok által elszakított magyarság minden tagja és közössége részese az
egységes magyar nemzetnek.
Fontos számunkra a határon túli, magyarlakta területek megismerése,
megismertetése. A magyar állam és a helyi önkormányzatok átfogó oktatási
programot indítottak a Magyarországgal szomszédos államokban élő, magyar
közösségek megismerésére, a személyes kapcsolatok kialakítására (minden
középiskolás legalább egyszer jusson el tanulmányai alatt a határon túlra).
Az európai városokkal, városrészekkel, kerületekkel létesített kapcsolatokat a
kölcsönös érdeklődés, sőt konkrét érdekek szintjére kell és lehet helyezni olyan
programokkal, amelyek a kerület és a partner számára is azonos érdeklődési
terület
(lakótelepek,
fejlesztéspolitika,
energetika,
városüzemeltetés,
intézményfenntartás és –működtetés stb.). A meglévő kapcsolatokat érdemes
olyan irányban továbbfejleszteni, hogy ezek a témakörök kerüljenek előtérbe.
A kerületben jelentős létszámú kínai kolónia él, a kínai érdekeltségű gazdasági
vállalkozások jelentősek, itt működik egy kínai-magyar iskola. Ezen adottságokra
építve lehet ezt a kapcsolatrendszert tovább építeni nyelvi, inkulturációs,
gazdasági, fejlesztési kapcsolatokkal.
A jelenleginél tágabban értelmezett testvérvárosi kapcsolatokat a közvetlenből, a
közelitől a közvetett és a távoli irányba épített rendszerként kell kialakítani oly
módon, hogy abban a magasabb szintű önkormányzati kapcsolatoktól kezdve a
népi diplomácián keresztül a civil szervezeti és személyes kapcsolatokig terjedő
széle skálának a kiépítése legyen a cél.
Az előbbiek szellemében fontos cél az idegen nyelvek tanulása. Ennek érdekében
a kapcsolatrendszerbe jól illeszkednek a diákcsere programok, nyelvi táborok.
Az ifjúsági és sportcélú kapcsolatok a kölcsönös egymásra találás kiváló eszközei,
ez a terület fejlesztendő mind a közeli, mind a távoli kapcsolatainkban. Az iskolai
szintű intézményi oktatási, valamint a kerületi és egyesületi szintű
sportkapcsolatok egyre jobban és szerteágazóbban működnek, ezek fenntartása
nem lehet kérdéses. Úgy véljük, a protokolláris eseményektől az oktatási,
művelődési, sport együttműködések irányába tett hangsúlyeltolás frissítéssel és
kézzelfoghatóbb haszonnal kecsegtethet.
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A testvérvárosi kapcsolatokban, a XV. kerület – hangsúlyozottan Rákospalota, Pestújhely és
Újpalota – „külpolitikájában” az egyik legfontosabb elem a saját települési identitásaink
erősítése, egybevetése másokéval, ebben a fénytörésben szemlélve, erősítve magunkat. Ezt
szolgálják többek között a kulturális, sport és civil kapcsolatok. Másrészt a kerületben élők, a
saját intézményeink érdekei, sőt a gazdasági, településfejlesztést szolgáló kapcsolataink
erősítése is jelentős „külpolitikai” cél, ezt is sokrétű – és számos újdonsággal szolgáló –
kapcsolatépítés szolgálhatja.
III. A XV. kerület tágabban értelmezett, újjáalakítandó testvérvárosi kapcsolatai:
Az előzőekben részletezett célrendszer alapján a következő kapcsolati hálózat kialakítását
tartjuk célszerűnek:
1.

„Szomszédvárosi kapcsolatok”
Nekünk a közvetlen testvértelepüléseink – és erre eddig vajmi kevés figyelmet
fordítottunk – a szomszédos kerületek, amelyekkel rendkívül erőteljes, érdekeinkre és
értékeinkre is tekintettel bíró új kapcsolatrendszert kell kialakítanunk. Ezt szolgálja pl. a
mezőőri szolgálat közös kiterjesztése, de közvetlen tapasztalatszerzésre is sor kerülhet a
fejlesztéspolitikában, intézmények fejlesztésében, kulturális kapcsolatok ápolásában,
patakok folynak keresztül rajtunk, kerékpárutakat építhetünk, közösen gondolkodhatunk
számos kérdésben – ez egy kifejezetten elhanyagolt terület volt eddig, ezen is változtatni
kell, nekünk testvérkerületünk Újpest, Rákosszentmihály, Rákos-mente, de akár Zugló,
Kőbánya, Pestszentlőrinc, Pestszenterzsébet, Soroksár stb. is.
Tervezzük tematikus találkozók, műhelyek megszervezését a pesti oldal hasonló cipőben
járó, sajátos fejlődést befutó külső kerületeivel, számos jelentős társadalom- gazdaság-,
intézmény- és közösségfejlesztési program valósulhat meg közösen.
a. Szilas-menti Együttműködés
A Szilas-menti Együttműködés IV. kerület - Újpesttel, XVI. kerület-Rákosszentmihállyal,
Sashalommal, Árpádfölddel, Cinkotával, Mátyásfölddel kialakítandó kapcsolatot
jelentheti. A két kerülettel a kapcsolatfelvétel megtörtént, nyitottak a polgármesterek:
Wintermantel Zsolt és Kovács Péter a három kerület városrészei közötti kapcsolatok
kiépítésére fejlesztéspolitikai, intézmények közötti, kulturális, kommunikációs, civil
témákban. A három kerület adottságai ugyan hasonlóak, viszont számos programcsere,
összehangolt fejlesztés révén jól, kiegészíthetik egymást.
b. Agglomerációs kapcsolat
A XV. kerület szegmensében elhelyezkedő Budapest környéki agglomeráció számos
olyan települést: várost, községet tartalmaz, amelyekkel a XV. kerület szorosabb
kapcsolatot alakíthat ki. A közlekedés eleve összekapcsolja e településeket, irányukban
erőteljesebb, kölcsönösen gyümölcsözőbb kapcsolatok kiépítésére nyílhat lehetőség a
földrajzi fekvésből adódóan, mint akár a Budapest belvárosi kerületekkel.
Dunakeszi polgármesterével, Dióssi Csabával az informális kapcsolatfelvétel megtörtént,
számos olyan terület kínálkozik amelyben az együttműködés a kölcsönös előnyöket
szolgálhatja: intézmények közötti kapcsolat, fejlesztéspolitikai együttműködés,
tapasztalatcsere egyes kulturális, sport és más programok vonatkozásában.
Az agglomerációs kapcsolat később Fóttal, Mogyoróddal is kiegészülhet. Ez utóbbiak a
„Város-vidék kapcsolat” újjáépítésében is szerepet játszhatnak.
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2.

„Város-vidék kapcsolat” újjáépítése
Ez gazdasági kapcsolatokat, a közétkeztetés terén történő közvetlen árubeszerzést,
termelői piacokban való részvételt és számos kulturális, rekreációs kapcsolatot is
jelenthetnek. Az itt élők szempontjából rendkívül gyümölcsöző lehet egyes közeli
mezőgazdasági térségekkel kialakítandó kapcsolat, ebben pl. a közétkeztetés nyersanyag
beszerzésének átalakítását, a közvetlenebb kiskereskedelmet, pl. termelői és ökopiacok
megszervezését szolgáló kapcsolatokig széles a skála. Ez az önkormányzat
támogatásával közvetlen intézményi, kisközösségi, családi kapcsolatokkal is
szerveződhet. A cél: a falu és a város életének egészséges, kölcsönösen gyümölcsöző,
kulturális térre is helyezett újrakapcsolása. Az agglomerációval egy egészen más típusú
kapcsolat kiépítése a cél. Tudatosan és rendszerelvűen kistérségi, járási kapcsolatokat
kell kiépíteni az agglomerációban (40 km-es körzetben).
Elsőként ezen a téren Dabas városával alakult ki ilyen jellegű együttműködés. Dabas
részt vett a „Kisváros a nagyvárosban” projekt megvalósításában, több alkalommal
termelői piacon jelentek meg dabasi termelők.
Diákcsere kapcsolatokat szervezünk: tanyalátogatást, rurális/falusi turizmust – „erdei
iskola” helyett „tanyasi iskola” látogatást – a kisvárosi kultúra megismerését köznevelési
intézmények számára, kulturális programcserét. Dabas városa a szándékát testületi
döntéssel nyilvánította ki, amit az előterjesztéshez mellékelünk.
Egyéb, Budapest határtól 40 km-en belül lévő településekkel hasonló kapcsolatok
építhetők ki: a már említett Fóton, Mogyoródon kívül továbbiak jöhetnek szóba, az M2,
M3, M0-ás környezetében (többek között: Csomád, Veresegyház, Erdőkertes, Őrbottyán,
Vácrátót, Szada, Sződ, Sződliget, Csörög, Domony, Galgamácsa, Aszód, Bag,
Hévízgyörk, Gödöllő, Csömör, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Isaszeg, Pécel, Valkó,
Vácszentlászló stb.).
Ezen felsorolt településekkel, a bennük működő gazdákkal, kis- és közepes
mezőgazdasági termelőkkel közvetlen kapcsolatok kiépítésével, gazdaregiszter
létrehozásával kellene ápolni a kapcsolatot, ami végül egy Termelői-fogyasztói
Közösség létrehozására irányuló megállapodással is végződhet. Ez a kapcsolat
kiegészülhet olyan kulturális rendezvényekkel, amelyek ezen tájegységek kultúráját,
szokásait mutatják be.

3.

Kárpát-medencei kapcsolatok:
A nemzeti összetartozást szolgáló, határon inneni és túli településekkel, az itt élő
magyarsággal kötendő kapcsolatok erősíthetik a magyar identitástudatot, valamint a
Kárpát-medencei népek összetartozás tudatát is.
Az anyaországban jelenleg Mosonmagyaróvárral, Tótszentmártonnal vannak
együttműködési megállapodással szentesített kapcsolataink. Elsősorban sportprogramok
révén ápoltunk kapcsolatot Okánnyal.
A határon túli települések közül Maroshévíz szolgálja ezt a típusú kapcsolatot, itt a román
többségen kívül minél szorosabbra kell fűznünk az Urmánczi Nándor Alapítvánnyal az
együttműködésünket. Szintén megállapodásunk van Kassa Nad Jazerom városrészével,
amellyel a felvidéki kapcsolatainkat ápolhatjuk.
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Ezt a kapcsolatrendszert hangsúlyosan bővíteni kell, ezt szolgálja már a beregszászi II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával kialakított kapcsolat, támogatás, vagy a
friss döntésünk a szórvány magyarság képzésével kapcsolatosan, érdemes csatlakoznunk
Böjte Csaba Szent István tervéhez, ez is számos új szövetséget eredményezhet, de figyelő
szemekkel vagyunk a középiskolásaink – önkormányzat által támogatott – határon túli
látogatásai iránt is. Támogatjuk a Válaszút / Kallós Alapítványt, a nagyenyedi kollégium
egy diákját ösztöndíjjal, a Rákóczi Szövetséget.
Ezeket a kapcsolatainkat elsősorban az itteni és a külhoni köznevelési intézmények
látogatásaival, a civil kapcsolatok támogatásával erősíthetjük. A tevékenységek köre:
kulturális, oktatási, sport, üdülési, rekreációs jellegű lehet.
4.

Európai kapcsolatok
Az európai kapcsolataink az Európai Unióba történt belépésünkkel felértékelődtek.
Egyenrangú, alapvetően azonos státuszú, struktúrájú, nagyságú, sok azonos problémával,
értékkel bíró településközi kapcsolatokkal rendelkezünk, ahol a fő cél a kölcsönös
tapasztalatszerzés, tanulás egymástól – ezt szolgálják a Bécs XXIII. kerületével, Berlin
Marzahn - Hellersdorffal, de idesorolható Kassa Nad Jazerom városrésszel kialakított
kapcsolatunk.
Ezen településekkel a lakótelepek rekonstrukciója, fejlesztéspolitikai kérdések,
városméretű energiapolitika, városüzemeltetés, intézményfenntartás és –fejlesztés
szakterületeken rendezhetünk találkozókat, konferenciákat. A miénkhez hasonló
adottságú településekkel történő kapcsolatfelvételt is kívánatosnak tartunk.

5.

Kínai kapcsolat
Gazdaság- és településfejlesztést erősítő kapcsolatok kialakításán kell fáradoznunk, ennek
a léptéke, iránya, jelentősége nagyon különböző is lehet: Ilyen jellegű az itteni erőteljes –
Budapesten talán a legjelentősebb lélekszámú és gazdasági súlyú – kínai diaszpóra révén
is különös hangsúlyt kapó kínai kapcsolat, amely jelenleg Sanming városával alakult ki,
ezt kell több tartalommal megtölteni. Tervezzük Sanming városával egy kulturális,
gazdasági jellegű találkozót itt a kerületben, majd jövőre kint Sanmingban, hasonló
jelleggel.
Egészen más léptékű, viszont a kerületben lévő China Mart révén ezt a kapcsolatot
jelentősen ki lehet szélesíteni más településekkel, más helyszínekkel, elsősorban a
gazdasági, településfejlesztési célokat megfogalmazva. 2012. június 11-én egy
együttműködési szándéknyilatkozatot írtunk alá – a Peking és Sanghaj között félúton lévő
– Linyi város és Sandung tartomány vezetőivel. Ezt egy testvérvárosi kapcsolattá
fejlesztéssel kívánjuk még idén bővíteni. Mindkét kínai várost a kerületi
fejlesztéspolitikában való részvételre bíztatjuk, hiszen külső kerület lévén, jelentős
munkahelyi, logisztikai célú területekkel rendelkezünk.
Ösztönözni kívánjuk a kínai kisebbségi önkormányzat megalakítását. Az itt élő, vagy
befektetni, kereskedelmet, gazdaságot építeni kívánó kínai kapcsolatrendszerünk új
alapokra helyezését kívánjuk. Ebben fontos partnerünk lehet az itt, a kerületben működő
kínai-magyar iskola, amellyel a kapcsolatunkat kínaiak számára magyar nyelvvizsgahely
kialakításával szeretnénk bővíteni. Tudunk már diákcsere programokról is,. amelyet a
kerületi fiatalok számára ösztönözni kívánunk.
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6. „Népi diplomácia”
A „népi diplomácia” legfontosabb elemei a kerületben működő civil szervezetek,
amelyek jelenleg is számos, értékes és olykor intenzív kapcsolatot ápolnak
magyarországi, határon túli magyar és más külföldi szervezetekkel. Ide sorolom a
nemzetiségi önkormányzatok kapcsolatait is. Ezeket az önkormányzat a jövőben is
támogatja, szélesíti. Az iskolai szintű intézményi oktatási, valamint a kerületi és
egyesületi szintű sportkapcsolatok egyre jobban és szerteágazóbban működnek. Ezek
támogatására kiemelt figyelmet kell szentelni.
A jövőbeni testvérvárosi kapcsolatok kiépítéséről a 2. sz. melléklet táblázata szól.
Az Európai Unió egyik kiemelt célja a határon átnyúló, multikulturális együttműködések
ösztönzése, elsősorban anyagi és szakmai gyámkodással. A jövő fejlesztési irányai –
tekintettel az egyre szűkösebb financiális lehetőségekre – egyértelműen a protokollszintű
események helyett az intézményi szintre telepített partnerség fejlesztése, ehhez hazai és uniós
források kiaknázása.
A XV. kerület – Rákospalota, Pestújhely, Újpalota – új „külpolitikáját” ezekre pillérekre
építjük a jövőben, tudatosan és a XV. kerület három városrészében élők értékeit és érdekeit
messzemenően szem előtt tartva.
Budapest, 2012. június 27.

László Tamás, sk
polgármester
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1. számú melléklet

Jelenlegi kapcsolatok
Külföldi partnerkapcsolatok

Van-e
A
írásos
Mikortól
kapcsolatok együttműk létezik írásos
kezdetének
ödési
együttműködési
időpontja
megállapo megállapodás?
dás?

Község,
város

A külföldi
partnertelepülés

Ország

Budapest
XV.
kerület

Bécs 23. kerülete

Ausztria

1997

igen

1997.11.06

Budapest
XV.
kerület
Budapest
XV.
kerület
Budapest
XV.
kerület
Budapest
XV.
kerület

Berlin / Marzahn
-Hellersdorf

Németország

1991

igen

1991.11.09

Donji Kraljevec

Horvátország

2004

igen

2004.09.17

gazdasági, kulturális,
közművelődés, sport

Kassa

Szlovákia

2001

igen

2000.09.13

oktatási, kulturális, sport

Maroshévíz

Románia

1997

igen

1997.04.26

Budapest
XV.
kerület
Budapest
XV.
kerület

Obervellach

Ausztria

1997

igen

1997.05.01

idegenforgalmi,
tudományos, kulturális,
szociálpolitikai,
egészségügyi, sport,
gazdasági
oktatási, kulturális, sport

Sanming

Kína

2004

igen

2007.04.24
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Az együttműködés
főbb területei

kommunális- és kerületi
közigazgatási, kulturális,
kerületi történet,
oktatási, iskolai,
gyermeküdültetés, sport
oktatási, kulturális, sport

gazdaság,
kereskedelem,
tudomány és technika,
kultúra, oktatás, sport,
egészségvédelem
területe

Belföldi kapcsolatok

Község,
város

Budapest
XV.
kerület
Budapest
XV.
kerület

Partnertelepülés

A
Van-e írásos
kapcsolat
együttműköd
ok
ési
kezdetén
megállapodá
ek
s?
időpontja

Ország

Mosonmagyaróvár Magyarorsz
ág
Tótszentmárton

Magyarorsz
ág

Mikortól
létezik írásos
együttműködési
megállapodás?

igen

1997.05.30

igen

2004.09.17

Az együttműködés
főbb területei

kulturális, oktatási,
iskolai,
gyermeküdültetés, sport
oktatási, kulturális, sport

Oktatás, kulturális együttműködések

Község,
város

Partnertelepülé
s

Ország

A
kapcsolatok
kezdetének
időpontja

Van-e írásos
együttműködési
megállapodás?

Mikortól
létezik írásos
együttműködési
megállapodás?

Az
együttműködés
főbb területei

Budape
st XV.
kerület

Beregszász / II.
Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai
Magyar Főiskola

Ukrajna

1998

nincs

kulturális,
oktatási, iskolai,
gyermeküdülteté
s, sport

Budape
st XV.
kerület

Pécs / Apáczai
Csere János
Nevelési Központ

Magyarország

2000

nincs

Budape
st XV.
kerület

Kecskemét /
Vásárhelyi Pál
Általános Iskola

Magyarország

1999

nincs

oktatási,
kulturális,
pedagógus
továbbképzés,
sport
kulturális,
oktatás, sport

Barátsági és együttműködési nyilatkozat

Község,
város

A külföldi
partnertelepülés

Budapest
XV.
kerület

Chisinau /
Buiucani kerület

Ország

A
kapcsolatok
kezdetének
időpontja

Van-e írásos
együttműködési
megállapodás?

Moldova

1997.10.28

nincs
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Mikortól
létezik írásos
együttműködési
megállapodás?

Az együttműködés
főbb területei

kulturális, oktatási

Támogatás

Község,
város

A külföldi
partnertelepülés

Budapest
XV.
kerület

Válaszút / Kallós
Alapítvány

Ország

A
kapcsolatok
kezdetének
időpontja

Van-e írásos
együttműködési
megállapodás?

Románia

nincs
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Mikortól
létezik írásos
együttműködési
megállapodás?

Az
együttműködés
főbb területei
kulturális, oktatási,
üdülési

2. számú melléklet

Jövőben tervezett testvérvárosi kapcsolatok
Szomszédvárosi kapcsolatok (testvérkerület)

Község,
város
Budapest
XV. kerület,
Rákospalota,
Pestújhely,
Újpalota

Partnerkapcsolat
Budapest IV. kerület -Újpest, XVI. kerület Rákosszentmihály, XVII. kerület Rákosmente, XIV. kerület - Zugló, X.
kerület - Kőbánya, XVIII. kerület Pestszentlőrinc, XXIII. kerület - Soroksár,
XX. kerület - Pestszenterzsébet

Ország

Az együttműködés főbb területei

Magyarország

Mezőőri szolgálat kiterjesztése,
kerületfejlesztési politika, kerületi
önkormányzatok által fenntartott
intézmények fejlesztése, kulturális
kapcsolatok ápolása, kerékpárutak
építése.

Szilas-menti együttműködés
Község,
város

Partnerkapcsolat

Budapest
Budapest IV. kerület -Újpest, XVI. kerület XV. kerület, Rákosszentmihály, Sashalom, Árpádföld,
Rákospalota, Cinkota, Mátyásföld
Pestújhely,
Újpalota

Ország

Az együttműködés főbb területei

Magyarország

Kerületfejlesztési politika, intézmények
közötti kulturális, kommunikációs, civil
témákban összehangolt programok
programcserék.

Agglomerációs kapcsolat
Község,
Partnerkapcsolat
Ország
város
Budapest
Budapest környéki települések - Dunakeszi, Magyarország
XV. kerület,
Diós, Fót, Mogyoród
Rákospalota,
Pestújhely,
Újpalota
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Az együttműködés főbb területei
Intézmények közötti kapcsolat,
fejlesztéspolitikai együttműködés,
tapasztalatcsere egyes kulturális, sport
és egyéb programoknál, város - vidék
kapcsolat újjáépítése.

Város - vidék kapcsolat újjáépítése
Község, város
Budapest XV. kerület,
Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota

Az együttműködés
főbb területei
40 km-es agglomerációs környék, kistérségi, járási
Magyarország
Gazdasági
kapcsolatok, Dabas, Fót Mogyoród, Csomád,
kapcsolatpok,
Veresegyház, Erdőkertes, Őrbottyán, Vácrátót, Szada,
közétkeztetés,
Sződ, Sződliget, Csörög, Domony, Galgamácsa, Aszód,
közvetlen
Bag, Hévizgyörk, Gödöllő, Csömör, Kerepes, Kistarcsa,
árubeszerzés,
Nagytarcsa, Isaszeg, Pécel, Valkó, Vácszentlászló
termelői piacokon
való részvétel,
közvetlen kapcsolat
a termelőkkel,
gazdaregiszter
létrehozása,
kulturális és
rekreációs
kapcsolat,
programcsere, falu város életének
újrakapcsolása,
diákcsere
programok,
tanyalátogatás,
rurális/falusi
turizmus, "tanyasi"
iskola.
Partnerkapcsolat

Ország

Kárpát - medencei kapcsolatok
Község, város
Budapest XV. kerület,
Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota

Partnerkapcsolat
Kárpát-medencei népek, Mosomagyaróvár,
Tótszentmárton, Okány

Az együttműködés
főbb területei
Magyarország Kulturális, oktatási,
üdülési, sport
programok
Ország

Budapest XV. kerület,
Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota

Határon túli települések, szervezetek - Maroshéviz,
Urmánczi Nándor Alapítvány, Kassa Nad Jazerom,
Rákoczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszász, Böjte Csaba Szent István terve, Kallós
Alapítvány - Válaszút
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Románia,
Szlovákia,
Ukrajna

Nemzeti
összetartozás,
Kárpát - medencei
népek
összetartozása,
kapcsolat és
támogatási
programok a
szórvány
magyarsággal,
intézmények
látogatása,
kulturális, oktatási,
sport, üdülési és
rekreációs
tevékenységek.

Európai kapcsolatok
Község, város
Budapest XV. kerület,
Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota

Partnerkapcsolat
Bécs XXIII. kerület, Berlin Marzahn - Hellersdorff,
Kassa Nad Jazerom

Az együttműködés
főbb területei
Ausztria,
Lakótelepek
Németország,
rekonstrukciója,
Szlovákia
fejlsztéspolitika,
energia politika,
városüzemeltetés,
intézmény fenntartás
és -fejlesztés,
szakmai
konferenciák,
találkozók.
Ország

Kínai kapcsolat
Község, város
Budapest XV. kerület,
Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota

Partnerkapcsolat
Sanming, kínai diaszpóra a kerületben - China Markt,
Linyi, Sandung tartomány

Ország
Kína

Az együttműködés
főbb területei
Kulturális és
gazdasági
találkozók,
gazdasági és
településfejlesztési
tapasztalatcsere,
munkahelyteremtés,
logisztikai központok
kialakítása, kínaimagyar iskola
támogatása,
kinaiaknak magyar
nyelvvizsga központ,
diákcsere
programok.

Népi diplomácia
Község, város
Budapest XV. kerület,
Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota

Partnerkapcsolat
civil szervezetek nemzetiségi önkormányzatok határon
túli kapcsolatai, intézményi és és egyesületi
kapcsolatok
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Az együttműködés
főbb területei
Magyarország Oktatási, kulturális
és sport
kapcsolatok.
Ország

