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Budapest J őzsefv árosi onko rmányzat
Képviselő-testiilete számár a

Tisztelt Képviselő-testület !

I. Tényállás és a dłintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

2015 febľuźlriában $ahbaz osman, Magyaroľszág tiszteletbeli torĺik konzulja megkereséssel
foľdult a Budapest Józsefváľosi onkoľmányzathoz, amelyben továbbította Isztambul
Kügükgekńece kerület vezetésének egy jövőbeni együttmtiködésre vonatkozó
kezdeményezését.

Isztambul egy 14 millió fős töľök nagyváľos, amely 39 keľületből áll. Kügükgekmece kerület
torténelmi váľosľész, ugyanakkoľ hatékony ipaľváros (http://wrłw.kucukcekmece'bel.trl).
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármesteľ, Egry Attila alpolgármester

A képviselő-testületi tilés időpontj a:2015. novembeľ 5. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Töľcik Koztársaság Isztambul Kügtikęekmece keľĹiletével megállapodás
megkötéséľe

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgya|ni, a határozat e|fogađásźůloz minősített
szav azattobb s é g s zfü sé g e s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Einberi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

Hatéľ ozati j av as|at a bizottság sztlmár a:
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Isztambul Kügtikgekmece kerület vezetésének megkeresése megtisztelő, a külfötdi
váľosokkal, azok keľĺileteivel való együttműködés pedig - legyen az kulturális, gazdaságí,
turisztikai vagy oktatási _ mindenképpen előnyös lehet Józsefuáros számára.

A határozati javaslat éľtelmében T. Képviselő-testiilet arľól dönt, hogy tárgyalásokat kíván
folyatni ahazfulkba látogató Isztambul Kügükgekmece keriilet onkormányzatvezętésével, és
a jcĺvőbeni egyĹittműködés keľeteit kijelölő megállapodástír aIá a töľök féllel. A megállapodás
terv ezete j elen előterj ęsztés I . számű mellékletét képezi.

il. A beteľjesztés indoka

A ktilföldi önkormányzatiaI töľténő egytittműködési megállapodás megkötéséről a T.
Képviselő-testület jogosult dönteni.

A sürgősségitaryyalást az indokolja, hogy a török fé| az időközi parlamenti választások miatt
késlekedve küldte meg a megállapodás tervezetét, azonban a delegáciő látogatźlsának
időpontjáig a Képviselő-testĺilet máľ nem ülésezik.

ilI. A dtintés célja' pénzÍĺgyi hatása

Isztambul Kügükgekmece kerĹiletének vezetése és delegációja 2015. november 18-20. kĺjzĺjtt
|átogat Magyaroľszágra, amely alkalommal írásbeli megállapodást kíván kĺitni a Budapest
Józsefuáľosi onkormányzatta| a két keľĺilet közötti jövőbeni egyiittmfüödésľől (ld. 1. sz.
melléklet).

Je len el őterj e szté snek p énzugy i hatás a ninc s en.

Iv. Jogszabályi környezet

MagyaroľszágheIyi onkormányzatafuőI sző|ő 2011. évi CLXXXX. torvény 42. s 6. pontja
értelmében a Képviselő-testület át nem ruházhatő hatáskĺjľébe lartozik a külföldi
onkormányzattaltorténőmegtt||apodásmegkötése.

F enti ekľe teki ntettę l kéť ük az a|ábbi határ o zati j avas l at elfo gadás át.

H,łrÁnozłTI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Együttműködési megállapodást kot Isztambul Kügükęekmece kerület
onkormányzatával, ahatátozatmellékletét képezo megállapodás szerinti tartalomma].

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20I 5. novembeľ 20.



2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szęrinti Együttműködési megállapodás
aláírásáta.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. november 20.

A dönté s vé grehaj tás át v égző szęrv ezeti e gysé g : Pol gáľmesteľi Kabinet

Budapest, 2015. november 4.
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I. sz' melĺ,ákĺet
Testvérváľosi eeyüttműktidési megállapodás

mely létrejött

egyrészről Magyaľoľszág Budapest Fővdros WII. kerĺłlet Jóaefvdrosi onkormányzat
(képviseli: dľ. Kocsis Máté polgármester),

másrészről Törökország Isztambul Kü7iłkęekmece keriilet onkormúnyzata (képviseli: Temel
Kar adeniz pol gármester) között,

(e g,lĹitte s en említve : Fele k)

Felek - különös tękintettel a Magyarország és Törĺjkország közötti tĺjrténelmi és kultuľális
kötelékelffe _ kifejezik azon szánđékukat, hogy testvérvárosi megállapodást kívánnak kötni,
amelynek alapvető céIjai az alábbiak:

1. Tapaszta|atcsere aZ önkormányzatok mrĺkĺjdése területén. Együttmúködés előmozdítása,
mind hivatalos szinten, mind a gazdasági szereplők szintjén.

2. Tapaszta|atcsere a gazdasági élet teľiiletén: Felek fejlesztik a kétoldalúan elonyos
gazdasági együttmúködést, igyekeznek gazđasági, illetve beruhźzási tevékenység
folytatása szempontjából kedvező köľĹilményeket teremteni úgy a jogi, mint a teľmészetes
s zeméIyek számár a e gy aftnt,

3. Egyĺittmfüödés a kultúra, az oktatás és a turisztika teľĺiletén: Felek elősegítik a két
település lakosai kozötti barźni kapcsolatok felvételét, a cserekapcsolatokat és az
együttmúködést településeik polgarai, civil szervezetei kozott a kultúra, az oktatás, a
gazđaság és az idegenforgalom teľületén.

4. oktatási és kulturális rendezvényeken közös részvétęI: megfelelő programok alapján és
gazdasági lehetőségeik határain belül, Felek kibővítik az oktatási és a kulturális
kapcsolatokat. E célból megkönnyítik aZ együttesek, kulturális intézmények és
szeľvęzetek, művészek közĺjtti kapcso l atok kibontako zását.

5. Felek támogatják az iskolák közĺjtti együttműködés kialaku|ását,iť1isźlgi cserelátogatások
szewezését.

Jelen együttműköđési megállapodást Felek határozat|an időre kötik és az aLáíľás napjan lép
hatályba. Felek a megál|apodást bármikor felmondhatják a másik félnek küldött nyilatkozat
á|ta|.

Jelen együttműktjdési megállapodás 2-2 példányban, magyar és törĺjk nyelven késziilt.

Budapest, 2015. november 20.

dr. Kocsis M.áté
Józsefváros polgármestere

Temel Kaľadeniz
Ktigükęekmece pol gármesteľe


