
Megállapodás testvérvárosi partnerség létrehozásáról  
Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár  

és Sędziszów Małopolski önkormányzata között 
 
 
Az együttműködés és a barátság erősítése iránti akarat által vezérelve, szem előtt tartva a tapasztalatcsere 
fontosságát Sędziszów Małopolski (PL) és Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár (HUN) önkormányzatai 
(továbbiakban „Partnerek”), különös tekintettel a gazdasági, kulturális és természeti értékekre, jelen 
megállapodás aláírásával megerősítik, hogy testvérvárosi partnerségi viszonyt alakítanak ki. 
 
A partnerség célja a szakértelem, a kölcsönös előnyök, valamint tapasztalatok cseréje, különösen olyan 
területeken, mint a gazdaság, a szociális kérdések, a kultúra, a turizmus, az oktatás, valamint a kapcsolatok 
erősítése mindkét Partner és általuk képviselt közösségek között. 
 

1. § OKTATÁS ÉS KULTÚRA 
 
(1) A partnerek kötelezettséget vállalhatnak arra, hogy megosztják egymással tapasztalataikat a kultúra, az 
oktatás és a tudomány területén, és együttműködnek a gyermek- és ifjúsági csereprogramok, látogatások 
előkészítésében és népszerűsítésében. 
(2) A partnerek lehetőség szerint törekedhetnek arra, hogy feltételeket teremtsenek a partnerközösségek 
kultúrájának, történelmének és hagyományainak megismeréséhez, és előmozdítsák az ilyen tevékenységeket, 
különösen a fiatalok körében. 
(3) A partnerek támogathatják a kulturális intézmények és a művészeti közösségek közötti együttműködési 
kezdeményezéseket. 
(4) A partnerek együttműködési platformok kialakítására és kölcsönös fejlődésre törekedhetnek, többek 
között partnerséget igénylő programok és projektek részvételén keresztül. 
 
 

2. § PROMÓCIÓ ÉS TURIZMUS 
 
(1) A partnerek támogathatják az együttműködési és promóciós kezdeményezéseket, a civil szervezeteket, a 
helyi intézményeket és a gazdasági társaságokat a sport és turizmus területén. 
(2) A fent említett tevékenységeknél a Partnerek kulturális értékeikre és természeti kincseikre helyezik a 
hangsúlyt. 
 

3. § FORRÁSOK KERESÉSE KÖZÖS PROJEKTEKHEZ 
 
  (1) A partnerek törekedhetnek arra, hogy támogatást szerezzenek közös projektjeik megvalósításához az 
oktatás, a kultúra, a sport és a turizmus területén. 
 
 

4. § SEGÍTSÉG ÉS TAPASZTALATCSERE 
 
 (1) Az úgynevezett „jó gyakorlat” terén a Partnerek tapasztalatcsere keretében működhetnek együtt az 
infrastruktúra, a szociális szolgáltatások, az egészségvédelem, a környezetvédelem, a tűz- és árvízvédelem, a 
sport, az oktatás, a turizmus, valamint az egészségfejlesztést szolgáló tevékenységekben, továbbá a polgárok 
számára nyújtott szolgáltatások és egyéb olyan területeken, ahol a partnerek szükségesnek tartják a 
tapasztalatcserét. 
(2) A partnerek támogathatják a gazdálkodó szervezetek és intézmények közötti kölcsönös kapcsolatteremtést, 
különösen a gazdasági együttműködés, a kereskedelem, a szolgáltatások, a kisipar, az ökológia, a 
mezőgazdaság, az egészségvédelem, a tudományfejlesztés és az innováció területén. 
 
 



5. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
(1) Ezt a Megállapodást a lengyelországi Sędziszów Małopolskiban írták alá 2022. február 28-án. 
(2) A Megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 
(3) A Megállapodást az egyes partnerek nemzeti jogával összhangban kell megvalósítani. 
(4) A felek lehetőség szerint törekedhetnek küldöttségek fogadására, a kölcsönösen elfogadott 
együttműködési területeken. 
(5) A jelen Megállapodás bármely módosítását az érvénytelenség terhe mellett írásban kell megtenni. 
(6) Jelen Megállapodás határozatlan időre szól, a Megállapodást a Partnerek mindegyike három hónapos 
felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja. 
(7) A Megállapodás hat példányban készült, amely két-két példányban lengyel, magyar és angol nyelvű 
fordításban lettek kiadva, a Megállapodás minden fordítása egyformán érvényes. Mindkét Partner minden 
fordításból egy példányt kap. 
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