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ELŐTERJESZTÉS
Pníga 12. kerületének Önkormányzatával kötend ő kulturális egy üttműködés i
megállapodús ról

Tisztelt

Képvi s elő-testület!

Milan Simko. a Cseh Köztársaság Budapesti Nagykövetség konzuljának közvetítéshel még
20 l 7. év elején vette fe l a kapcso latot Prága 12. kerü letének vezetése Önkorrnúnyzatunkkal.
Az e l őzetes egyeztetések eredm énye végül 20 17. múj us 25-én egy önkormány:;.ati delegáció
prúgai látogatásáva l zúru lt. /\magyar delegác ió tagjai l laj du László. polgármester. Dr. Fil ipsz
Andrea a lj egyző és Tajti Réka. po lgúrrnesteri k a bin et veze tő \'o ltak.
A mújusi ta lálkozón Prága 12 . kerü letének vezetése kerületünk k ié kifCjcztc abbél i szúndé kát.
hogy több területen is szívesen műk öd néne k egy ütt Budapest Főváros XV. kerületével. /\
baráti légkö rben zaj ló és jó hangul atú találkozó n a prágai ,·ezetés egyúttal szó beli meghívást
kapott az augusztus 20-i Tcstvé r,·árosi Polgármesteri Találkozó nkra. azza l a céllal. hogy a
partnerség i kapcso lat fd vételét kezdemé nyező cseh önJ<0 rrn ünyzatlal a kerül etünk vezetése
ezen ünnepélyes alka lomkor szánd éknyilatkozatot írhasson alá.
A Képv i se l ő-tes tü l et támogató döntése esetébe n a szúnd éknyil atkozat alúírását majd egy
pénzügy i és egyéb kötelezettségekkel nem járó kulturális egy ü tt m űködés i megál lapodás
követheti. ame ly a későb bi ek b e n alapja lehet egy testvérváros i kapcso lat kia lakítúsának.
Az elö:;.ménycknek m egfe l e l ően a Polgármesteri Kabi net 20 17. j únius 19-én ele ktron ikus é:;
postai L1 ton is elküldte írásos fo rmában. ango l és cseh nyel\'cn meghívóját. ,·alnmi nt cseh
nyelven a szándéknyilatkozat és az együtt müködés i megú llapodás ll'. rvezctt szövegét Prúga
l2. kerül etének. Írúsos választ a meghívásra a Kabinct 20 17. j úli us 20-ún kapott. ame lyet
20 17. j úli us 2 1-én a szövegtervezetek szóbeli jóváhagyúsa. j úlius 25 -é n ped ig az érkc1:ö
delegációval kapcso lata ügye k pontosítúsa követett.
Tekintettel arra. hogy a Magyarország helyi önkonnányzatai ról szó ló 20 11. év i CL XXX IX .
törvény 42 . § 6. pontja szeri nt a Kép v i sel ő- test ül et hntásköréböl nem ruhúzható át a
megá llapodás kül fö ldi ö nkormányzattal va ló cgyütt müköclésröl. kérem a Képvise l ő- testü l etet.
hogy az c l ő te 1jcsztést tárgya lja meg. és tümogassa a Prága 12. kerületéve l l étrcj <hő ku lturúl is
együttmüködési megáll apodást.
Budapest, 20 17. augusztus ..!/-·
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Meghívandók: Határozati javaslatok:
l. Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képvisel ő-testülete úgy dönt, hogy az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal kulturális együttmüködési
megállapodást köt Prága 12. kerületének Önkonnányzatával.

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kulturális
12. kerületének polgármesterével aláírja.
Felelős:

együttműködési

megállapodást Prága

polgármester
2017. szeptember 5. (döntésre),
20 17. október 3 1. (a kulturális együttműködési megállapodás aláírására)

Határidő:

A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű

szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozások:
• a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6.
pontj a
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Kulturális együttmííködési megá llapodás
amely létrejött

egyrészrő l

Buda pest Fővá ros XV. kerületi Önkorm ányza t
( 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.)
adószáma: 15735784-2-42
tö rzsszám: 735782
képviseli: llajdu László polgármester
m ás részrő l

a
Mestská Cast Praha 12
Úrad Mestské Cásti
Pískové 830/25 143 00 Praha 4 12 .
adószám:
törzsám:
képviseli : Mi lan Marustík polgármester

között az alul írott helyen és

idő ben,

a

következő

feltéte lekkel.

1) A Felek egymás kölcsönös m egismerése és a személyes kapcsolatok kialakítása célj ábó l
együttműködési megállapodást (továbbiakban: Megál lapodás) kötnek.
2) A Felek kije lentik, hogy a közműve l ődés területén fi gyelembevételével - együtt kí vánnak működ ni .

egymás érdekeinek kölcsönös

3) A Felek megállapodnak, hogy lehetőségei k hez mérten a fontosabb kultu rál is,
intézményi eseményekrő l táj ékoztatják egymást.

közművelődési

és

4) Ezen célok megvalós ítása érdekében a Felek kinyil vánítják azon e lhatározásukat, hogy ezen
együttm ű ködés a gyermek és ifjúsági kapcsolatok kialakítására, egymás működésének.
helytörténetének kölcsönös megismerésére, kulturális területen a tehetségek (énekesek,
táncosok, zenekarok) kö lcsönös fe llépésére. felléptetésére te1jed ki.
5) A Felek a fenti célo k megvalósulása érdekében az alábbi
szükségesnek:

együttm ű ködés i

formákat látják

5.1. Kultw-ális rendezvények megszervezése, ezen belü l is a ku lturál is és m űvészeti
egyesületek, folk lórcsoportok, énekkarok fellépése, kulturál is programok szervezése.
A kulturális, művésze ti egyesületek a néptáncok és népdalok hagyományainak
megő rzése céljából találkoznak, ennek keretében el őre egyeztetett i dőpontba n közös
rendezvényt szerveznek és ehhez a kerü letükben megfe l elő nyil vánosságot és
környezetet biztosítanak.
5.2. Ifjúsági kapcso latok bővítése közös találkozókkal, ki rándulásokkal , táborozással és
egyéb lehetőségekkel. Ennek keretében biztosítj ák annak fel tételeit, hogy a Felek által
meghatározott létszámú gyermek részt vehessen külön egyeztetett i dő ta rtamba n , a
Felek által különböző helyszíneken szervezett táborozásokon.

5.3. A Felek a városépítészeti, intézm ényhálózati. és közlekedés
mintaproj ekteket kölcsönösen bemutatása, tapasztalatcsere .

infrastrukturális

5.4. A Felek képv i sel ő i kölcsönös meghívásban részesítik egymást helyi ünnepeik
alkalmával.
5.5. Felek elkötelezik magukat arra, hogy az egy üttműködést péld aértékűvé kívánják
fej leszteni és annak e redményeirő l a helyi hírköz lési l ehetőségeket (helyi T V, új ság,
stb.) fi gyelembe véve a kerületükben élő lakosságnak be kívánna számolni.
6) A Megállapodás kizárólag írásban, a Felek egybehangzó akaratával módos ítható.
7) A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy j elen Megállapodást nyil vánosságra hozzák.
8) A Megállapodásban nem szabá lyozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
9) A Felek rögzítik, hogy j elen Megállapodás érvényességi feltétele a Megállapodás Budapest
Főváros X V. kerületi Ö nkormányzat Képvisel ő -testü l ete által tö rténő elfogadása. A Budapest
Főváros X V. kerületi Önko rmányzat vállalj a, hogy az elfogadásra vonatkozó határozatot a
Mestská Cast Praha 12 részére megküldi.
10) Jelen Megállapodás két azo nos tartalm ú szöveggel kerül aláírásra magyar és cseh nyelven.
M indkét szöveg egyenlő j ogerőve l bír.
11 ) Jelen Megállapodás 5 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a
sze rződő fe lek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal m indenben megegyezőt
j óváhagyó lag aláírták.
Budapest, 2017.

„

•. „

„

„

„„

,, ... .. . "

Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat
Hajdu László polgárm ester

Ell enjegyzem
Budapest, 20 17.
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Mestská Cast Praha 12
Milan Marustík polgármester

.„
dr. Lamperth Mónika
jegyző

Pénzügy ileg ellenj egyzem
Budapest, 20 17. „ . . „ . „ .
Hő rich Szilvia
Közgazdaság i Főosztályvezető
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Mestská Cast Praha 12
Közgazdaság i Főosztá l y
Polgármesteri Kabi net - Társadalmi Kapcso latok Csoport
Ny ilvá ntartás /Jegyzői Iroda/
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