
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)-507-132 

 „Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
 
 

A Képviselő-testület 2019. szeptember 25-ei ülésére 
 
 

Tárgy:  Döntés cseh testvérvárosi kapcsolat kialakításáról 

 

Érintett Bizottság:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 Humánpolitikai Bizottság 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
A visegrádi négyek országai egyre intenzívebben és egyre több területen kezdtek aktív 
együttműködésbe. Különösen igaz ez Csehország és Magyarország folyamatosan erősödő 
kapcsolatára. Az elmúlt évben államfőink és miniszterelnökeink is hivatalos látogatást tettek 
egymás országában. a legmagasabb rangú találkozókat számtalan miniszteri, kamarai, megyei 
vagy városi szintű látogatás követte. Erősödtek a társadalmi, gazdasági és kulturális 
kapcsolatok is. Mindez óriási bizalmi tőkét hordoz magában, mely fontos táptalaja 
egyműködésünk további fejlődésének. A tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is 
megrendezésre került Csehország és Magyarország testvérvárosainak polgármesteri 
találkozója. A tavalyi tapasztalatok birtokában, új ötletek bevonásával idén újabb szintre 
emelték e nemes eseményt. A résztvevő települések képviselői számára egy folyamatosan 
megújuló, sok ötletet tartalmazó, motiváló konferenciát és rendezvényt szerveztek. Itt 
kerülhetett egymáshoz közelebb Milovice és Kistarcsa, miután ezen a találkozón felkeresték 
településünk képviselőit. 
 
Milovice bemutatása: 
Milovice városa Csehországban a Nymburki járásban, a Prágát és Mladá Boleslavot összekötő 
D10 autópálya mellett található, közlekedésileg a prágai tömegközlekedés része. A várost az 
Elbamenti síkság termékeny talaja veszi körül, széles erdősávjaival és elhelyezkedésével 
stratégiai helynek számít az ipar és a kereskedelem számára. 
A katonamúltra emlékeztet a Nemzetközi katonatemető, az Alexandriai Szent Katalin templom. 
a város gondozza és revitalizálja a zöldövezeteket, melyek között szerepel az európai 
jelentőségű és egyedülálló Vad ló- és Bölényrezervátum. A nemzetközi szintű, 10 hektáros 
területen találhatón Mirakulum vidámpark és a vele szomszédos Tankodrom is nagy 
népszerűségnek örvend. 

 



A két település hasonló adottságai – fővárosok közelsége, az abból származó előnyök és 
hátrányok, valamint lakosságszámának hasonlósága - megfelelő alapokat adnak ahhoz, hogy 
testvérvárosi kapcsolatot kezdeményezzünk, alakítsunk ki egymással. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szándékában áll 
testvérvárosi együttműködési megállapodást kötni a két település lakói és intézményei 
közötti együttműködés, a kapcsolatok támogatása, szorgalmazása, rendszeressé tétele és 
továbbfejlesztése céljából a csehországi Milovice településsel. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a kezdeményezést továbbítsa Milovice 
Önkormányzatának, illetve felhatalmazza a polgármester, hogy az előterjesztéshez 
mellékelt Együttműködési megállapodás Milovice által is elfogadott, leegyeztetett 
formáját aláírja. 
 
 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Solymosi Sándor polgármester 
 
 
A határozatok elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2019. szeptember 13. 
 
 
  

Solymosi Sándor 
 polgármester 


