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Az előterjesztés tárgya:  Kárpátaljai  Nagyborzsova község  és Komló Város 
Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodás 
  
 
Iktatószám: . Melléklet: együttműködési 
 megállapodás 
 
A napirend előterjesztője:     Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:  Simon Andrásné marketing-ügyintéző 
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 

SZMSZ 29.§ (2) bekezdés. 
 

Oktatási, kulturális, ifjúsági  és 
sportbizottság 

SZMSZ I. sz. melléklete III/C 4. pontja 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2008. év óta különböző fesztiválokon, rendezvényeken (Komlói Kolbásztöltő 
Fesztivál, Beregfeszt, Komlói Napok és bányásznap) rendszeresen találkoznak 
egymással a kárpátaljai és a komlói barátok.  
 
Az elmúlt év augusztusában Komló Város Önkormányzata megbízta a budapesti 
Fejlesztési Stratégiai Központ Kft-t, hogy készítsen pályázatot „Európa a 
polgárokért - Testvérvárosi Napok Komlón” címmel, melyet Komló Város 
Önkormányzata nyújtott be az Európai Unió Ügynökségére. A pályázat 
utófinanszírozott támogatásban részesült. A projekt ideje 2015. szeptember 3-6-
ig tartott, a Komlói Napok és Bányásznap rendezvénysorozatába illesztve. A 
pályázatban vállalt kötelezettségnek eleget téve, Komló valamennyi külföldi 
testvérvárosából hivatalos delegációt és kulturális csoportokat hívott. Így 
láthattuk vendégül a németországi Neckartenzlingenből, a horvátországi 
Valpovóból, a romániai Belényesből, a franciaországi Eragny-sur-Oise-ből 
érkezett delegációkat.  
 
A pályázatban vállalt feladat volt, hogy Komló városa egy, az Unió közösségén 
kívüli településsel kössön együttműködési megállapodást. Ezért megkerestem a 
Beregszászi Járás vezetőjét, Seder Ilonát, hogy adjon javaslatot, járásukban mely 
településsel vegye fel Komló a kapcsolatot. Így esett a választás Nagyborzsova 
községre. Nagyborzsova a Borzsa folyó jobb partján fekszik Beregszásztól 11 
km távolságban, délkeletre található. Lakóinak száma 1485 fő, melynek jelentős 
része, 98%-a magyar anyanyelvű. 
 
2015. szeptember 6-án Seder Ilonával a Beregszászi Járás vezetőjével, 
(Nagyborzsova község részéről, mint meghatalmazott) a kárpátaljai 
Nagyborzsova községgel határozatlan időre szóló együttműködési 
megállapodást írtam alá, mely a kárpártaljai Beregeszászi Járásban fekvő 
Nagyborzsova község és Komló Város Önkormányzata között köttetett. 
(Megállapodás mellékelve ) 
 
Az együttműködés kiterjed az oktatás, kultúra, sport, gazdasági és ifjúsági 
csereprogramok területére. 
 
Az előterjesztést az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a 
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 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 polgármester előterjesztésében, az Oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság 
állásfoglalása alapján – megtárgyalta a kárpátaljai Nagyborzsova község és 
Komló Város Önkormányzata között kötött együttműködési megállapodásról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. A képviselő-testület megismerte a Beregszászi Nagyborzsova község és 
Komló Város Önkormányzata között megkötött megállapodás tartalmát, 
azt utólagosan jóváhagyja. 

  
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodásban foglaltaknak tegyen 
eleget. 

 
 Határid ő: folyamatos 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
 
 
K o m l ó, 2015. szeptember 11. 
 
 
  
       Polics József  
       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 



 
 
 


