
 
 

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. március 29-ei rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
29/2016.(III.29.) sz.     önkormányzati határozat: 
 
Visk/Viskove településsel testvérvárosi kapcsolat felvételére irányuló szándéknyilatkozat 
elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy – Ukrajna, Visk (Viskove) település és Magyarország, Fegyvernek városa 
közötti gazdasági, turisztikai, kulturális és sport kapcsolatok kölcsönös fejlesztése 
céljából – aláírja a határozat mellékletét képező szándéknyilatkozatot a testvérvárosi 
kapcsolat felvételére annak érdekében, hogy a későbbiekben hivatalosan is 
megköthesse a testvérvárosi megállapodást. 

 
2) Felhatalmazza a Polgármestert a testvérvárosi kapcsolat létrehozására irányuló 

tárgyalások lefolytatására. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. március 31. 
 
A határozatot kapják: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Visk település, Ukrajna (székhelyén) 
 

Kmft. 
 
 
Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
     Ambrus Dénes sk. 
     jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2016. március 30. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

Szándéknyilatkozat  
testvérvárosi kapcsolatok felvételére 

 
 
1. Visk/Viskove Nagyközség (Ukrajna, Kárpátalja, Huszti járás) és Fegyvernek Város 
Önkormányzata között Fegyvernek Város polgármestere kezdeményezése alapján 
Visk/Viskove Nagyközség szívélyesen fogadta azt a szándékot, hogy a két település 
szorosabb kapcsolatba kerüljön egymással. 
Az együttműködés célja az alábbi részletezett területek kölcsönös megismerése, sajátos helyi 
tapasztalatok átadása, azok egymás javára történő hasznosítása. 
 
2. Az aláírók javasolják, hogy szándéknyilatkozatuk alapján az együttműködés terjedjen ki: 

- az önkormányzatok és a közigazgatás működésére, 
- kulturális, oktatási, egészségügyi, ifjúsági és sport területeinek megismerésére, 
- a lehetséges gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok kölcsönös támogatására, 
- turisztikai, idegenforgalmi területek propagálására, 
- baráti körök kölcsönös segítésére, támogatására. 
-  

3. A szándéknyilatkozat aláírását követően a felek a testvérvárosi kapcsolat létrehozására 
irányuló tárgyalásokat lefolytatják, és arról megállapodást írnak alá. 
 
4. A települések képviselői megegyeznek abban, hogy együttműködésükről a lakosságot 
széles körben tájékoztatják. 
 
A felek kijelentik, hogy a fentiekben rögzített együttműködés tartalma szándékaiknak 
mindenben megfelelnek. 
 
 
 
 
Tatár László        Hajovics Jaroszlav  
polgármester         polgármester 
 Fegyvernek        Visk/Viskhovo 
 
 
 
Fegyvernek, 2016. március 31.       Visk, 2016. március 31. 
 
 


