KISTÁRKÁNY (Szlovákia)

és

PÁTY (Magyarország)
települések
a népek közti érintkezés jegyében a következ
PARTNERSZERZ DÉST
kötik:

Testvértelepülési kapcsolat létesítésére
szándéknyilatkozat
mely Kistárkány Község Önkormányzata és Páty Község Önkormányzata között a két
község kapcsolatainak er sítésére, rendszeressé tétele és továbbfejlesztése céljából jött létre.
Jelen szerz désben szerz
felek az együttm ködés f bb irányait és elemeit az alábbiak szerint
határozzák meg és rögzítik:
1./ A szerz
felek szándéka a gazdasági élet területein az együttm köd két település
kapcsolattartásának szorosabbá tétele és támogatása. A falvak hasonló vállalkozásai között
lehet séget kívánnak teremteni a szakmai tapasztalatcserére. A gazdasági együttm ködésben
érdekelt felek számára a lehet ségekhez mérten támogatást kívánnak biztosítani. Az eltér
gazdasági irányok, technológiák területén törekednek az ismeretek és tapasztalatok kölcsönös
átadására.
2./ A két település vállalkozói számára küldöttségek tapasztalatcseréje, termékbemutatók és
szakmai konferenciák útján is el mozdítani kívánják a kapcsolatteremtést, a megismerkedést,
mely események el segítik életképes, közös vállalkozások létrejöttét.
3./ A két település polgárainak egymáshoz közelebb kerülését szolgálhatja a települések
történelmi, földrajzi és kulturális ismeretanyagának kölcsönös propagálása. Ennek érdekében a
testvértelepülések képvisel -testületei az oktatás, a sport és a kulturális élet területén dolgozó
szakemberekb l álló küldöttségeket delegálnak. Az együttm ködést megel zheti az adott
területen a lakossági igények kölcsönös felmérése, azok eredményeinek közös értékelése, és az
igények szerinti területeken az együttm ködés megszervezése.
4./ A szerz
felek el segítik a diákok cserelátogatását, csereüdültetését, helytörténeti kiállítások,
esetleg helyismereti vetélked k tartását. A felek támogatják az iskoláik közötti kapcsolatok
kialakítását és szorosabbra f zését. A sportélet területén alkalmat kívánnak teremteni a falvak
sportolóinak egymással való megismerkedésére és megmérk zésére.
5./ A kulturális és m vészeti életben a lehet ségekhez mérten el segítik a két település
zenészeinek, képz
vészeinek, tánccsoportjainak, m vészeinek és m vészcsoportjainak
megismerkedését, rendszeres kapcsolattartását, vendégszerepléseit. Erre jó alkalmat teremthetnek
Kistárkány és Páty hagyományos rendezvényei, fesztiváljai, ünnepei. Ösztönzik az egyesületek és

önszervez
polgári közösségek kapcsolatfelvételét és rendszeres kapcsolattartását a két
település között.
6./ Jelen megállapodással testvértelepülési rangra emelt kapcsolat alakulása szempontjából a két
község fiataljainak találkozása meghatározó lehet, ezért a szerz
felek erre különös figyelmet
fordítanak.
7./ A szerz
felek arra törekednek, hogy a két község együttm ködése és kapcsolata széleskör
legyen. E kapcsolat alapmomentumának tekintik jelen szerz dés megkötését. A két település
intézményei, közösségei között létrejöv további kapcsolatokat szabályozó megállapodások jelen
szerz dés keretei között jöhetnek létre.
8./ A kapcsolattartás tapasztalatainak megvitatása és új együttm ködési irányvonalak
meghatározása céljából a szerz
felek képvisel ik részére találkozókat szerveznek.
9./ Az együttm ködésben a résztvev k költségeit a két fél közösen viseli: a meghívó fél országa
területén fedezi a tartózkodás költségeit (szállás, étkezés, belép jegyek) vendégei számára, a
meghívott fél pedig biztosítja delegációjának az utazással kapcsolatos költségeit.
10./ Szerz
felek jelen szerz dést, mint akaratukkal mindenben megegyez t elolvasás és
tudomásul vétel után írják alá.

Páty, 2015. március 13.

…………………………………….
Kistárkány Község Polgármestere
Képvisel je,
Petrik Árpád

……………………………………
Páty Község Polgármestere
Képvisel je,
Székely László

