
Testvér-települési kapcsolatok 
kialakítására vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat 

 
 
Szándéknyilatkozatot tevő felek:  
egyrészről Kéthely Község Önkormányzata (8713 Kéthely, Ady Endre u. 1.),                         
képviseli  Molnár Balázs polgármester, 
másrészről Málnásfürdő Község Tanácsa (Malnas Bai) (527117 Málnás, Fő u., 171.)  
képviseli Szotyori Angéla polgármester  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt jelentőséget tulajdonít  
annak, hogy a határon túli magyar nemzeti kisebbségek az anyaországi közösségek és  
emberek részéről rendszeres figyelmet és támogatást kapjanak. Ezt elősegítendő  
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erdély Málnásfürdő  településével 
kezdeményez kapcsolatfelvételt.  
 
Az együttműködési szándékot megfogalmazó felek a testvérkapcsolat legfőbb céljának azt  
tekintik, hogy a Málnásfürdőn élő magyarok és a kéthelyiek között szoros kapcsolat jöjjön 
létre, a két település lakossága megismerje egymást.  
 
A kapcsolatépítés további célja, hogy a közös anyanyelvet beszélők a kulturális értékeiket, 
valamint élettapasztalataikat az egymással való rendszeres találkozások, közös programok  
alkalmával kicserélhessék.  
 
Az együttműködési szándék ennek megfelelően kiterjed  
- a települések közösségei, civil szervezetei, kulturális, oktatási-nevelési intézményei és  
  érdekképviseleti szervezetei találkozóinak, közös fórumainak megteremtésére, különös     
  figyelmet fordítva az ifjúsági és a diák cserelátogatások, baráti találkozók szervezésére.  
- a partnerkapcsolatok erősítése  
- a kölcsönös kulturális, társadalmi, gazdasági fejlődést szolgáló együttműködés létrehozása    
   s fenntartása, 
 - a közbiztonsággal és a köztisztasággal kapcsolatos folyamatos tapasztalatcsere,  
- a magyar nemzeti értékek, hagyományok, történelmi emlékek, kulturális örökség ápolása                     
  és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen megvalósítandó programok támogatása  
- kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása ápolása  
- vállalkozók, cserekapcsolatok szervezése fiatalok, ifjúsági szervezetek között 
 
A szándéknyilakozatot tevő felek rögzítik, hogy a testvérkapcsolattal kialakuló szorosabb  
együttműködés részleteit a későbbiekben, együttműködési megállapodásban szabályozzák.  
 
A Felek a testvértelepülési megállapodás kidolgozásának és annak aláírásának határidejét 
2017. június 04. napjában határozzák meg.  
 
Kéthely, 2017. március ... 
 
 
Molnár Balázs  
polgármester  
 
Málnásfürdő, 2017. március ….  
 
 
Szotyori Angéla  
 polgármester 



 
Határozati javaslat 
 
     Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
     megtárgyalta a Málnásfürdő településsel kialakítandó testvér-települési  
     kapcsolatokra vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozatot, melyet 
     változatlan tartalommal elfogad. 
 
     A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testvér-települési 
     megállapodás kidolgozásáról és annak elfogadás végett a képviselő-testület 
     elé terjesztéséről gondoskodjon.  
 
    Felelős: Molnár Balázs polgármester 
    Határidő. 2017. június 4. 
 
 
 
Kéthely, 2017. március 10. 
 
 
 

Molnár Balázs 
polgármester 

 
  


