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Az előterjesztés tárgya:  Beregszászi Járás és Komló Város Önkormányzata  
 között kötött együttműködési megállapodás 
  
 
Iktatószám: 10703/2013. Melléklet: együttműködési 
     megállapodás 
 
A napirend előterjesztője: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztést készítette: Simon Andrásné marketing-ügyintéző 
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 27.§ (1) és (2) bekezdés. 

 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ I. sz. melléklete III/C 4. pontja 

 
 

 

 
 

 

 
Egyéb megjegyzés: 
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A határozatot kapják: 
 
  
  .......................................................................................................................   
  .......................................................................................................................  
   
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló város előző városvezetése 2008. szeptember 20-án együttműködési 
szándéknyilatkozatot írt alá a Beregszászi Járás és a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás között. A szándéknyilatkozat a két térség közötti baráti kapcsolatok 
elmélyítésére, tapasztalatcserére, gazdasági, egészségvédelmi, kulturális, sport, turizmus és 
egyéb területre terjedt ki. 
 
Azóta minden évben különböző fesztiválokon, rendezvényeken (Beregfeszt, Komlói Napok és 
bányásznap) találkoztak egymással a kárpátaljai és a komlói baráti delegációk.  
2013. augusztus 12-13-án Polics József polgármester eleget tett a beregszászi meghívásnak és 
kint járt Kárpátalján, ahol a beregszászi barátok kezdeményezésére határozatlan időre szóló 
együttműködési megállapodást írt alá a kárpártaljai Beregeszászi Járás és Komló Város 
Önkormányzata között. (megállapodás mellékelve). A megállapodás érvényességének 
feltétele városunk képviselő-testületének jóváhagyása. 
 
A fentiek értelmében a megállapodás immár nemcsak a komlói kistérségre, de Komló Város 
Önkormányzatára is kiterjed. Tartalmazza az együttműködést az oktatás, kultúra, sport, állami 
közigazgatás, gazdasági és ifjúsági csereprogramok területén. 
 
Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság véleményezte, álláspontját az ülésen ismerteti, egyben kéri a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy az aláírt együttműködési megállapodást utólagosan hagyja jóvá.  
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t:  
 
A képviselő-testület – a címzetes főjegyző előterjesztése, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása alapján –
megtárgyalta a Beregszászi Járás és Komló Város Önkormányzata között kötött 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
A képviselő-testület megismerte a Beregszászi Járás és Komló Város Önkormányzata között 
megkötött megállapodás tartalmát, azt a melléklet szerint jóváhagyja. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
K o m l ó, 2013. szeptember 05. 
 
 
 
       dr. Vaskó Ernő  
       címzetes főjegyző 
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