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Egyszerű szótöbbség 
 

Előterjesztés Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. 
szeptember 21-i ülése 5. napirendi pontjához: 
 
Döntés testvértelepülési szerződésről 
Előadó: Dávid Tímea polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1. 
A Képviselő-testület megalakulása után többször, legutóbb az augusztusi testületi ülé-
sen döntött a partnertelepülési kapcsolatról. A testület az elmúlt ülésen meghatározta, 
hogy a Képviselő-testület mely esetekben tekinti hivatalos (útnak, vagy hivatalos dele-
gáció fogadásnak) a testvértelepülési kapcsolatok rendezvényeit. 
Az előző ülés szóbeli beszámolóját megismételve tájékoztatom a Képviselő-testületet, 
hogy több alkalommal is történt látogatás az erdélyi Csíkbánkfalvára. 
A képviselő-testület szándéka, hogy a magánutak (sportegyesület, civil szervezetek, 
iskola vagy akár magánszemélyek) minél széles körben megvalósuljanak, a partner-
települési kapcsolat ne csak az évente, kétévente létrejött hivatalos találkozókra kor-
látozódjanak. 
Másrészt viszont fontos leszögezni, hogy a hivatalos utak vagy hivatalos fogadások 
részesülnek a legmagasabb szinten képviseltnek (polgármester, alpolgármester, vagy 
képviselők részvételével), és rendelkeznek előzetes – Képviselő-testület által elfoga-
dott programmal, és ha szükséges, felelőssel –, valamint, ugyancsak a Képviselő-tes-
tület által elfogadott előzetes költségvetéssel. 
Ez azért fontos, mert amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a jelen előterjesztés 
2. pontjában előterjesztett határozati javaslatot, hivatalos testvértelepülési kapcsolatot 
létesítünk Csíkszentgyörggyel (és rajta keresztül Csíkbánkfalva településsel, melyet 
az ottani közbirtokosság képvisel a legmagasabb szinten), így a hivatalos utak mellett 
szorgalmaznunk kell a magánszféra kapcsolatait is, azonban azok programjait és költ-
ségeit nem nekünk kell meghatározni és finanszírozni. Ezt mindenképp tudatosítani 
kell mind a magunk, mind a lakosság részére, hogy elkerüljük az esetleges kellemet-
lenségeket (ha a Képviselő-testület nem tud egy delegáció érkezéséről, nem tudja a 
megfelelő szinten fogadni a partnertelepülés, vagy közbirtokosság vezetőségét), vagy 
ha nem dönt a fogadás, vagy utazás költségeiről előzetesen, utólag ugyancsak kelle-
metlen lehet a költségek viselésének eldöntése. Tehát hivatalosnak tekintendő minden 
olyan rendezvény, amelyről a Képviselő-testület előzetesen döntött (mind a program-
ról, mind a költségekről), minden más magánútnak minősül, amelyről a szervezőnek 
kell gondoskodnia, illetve a költségeket fedeznie. 
Természetesen a Képviselő-testület támogathat magánutakat, rendezvényeket (pl. 
egyesület, iskola partnertelepüléssel közös programjait), amennyiben a szervező – 
előzetesen – erre vonatkozó kérelmével megkereste a Képviselő-testületet. 
 
A múlt ülésen elfogadott, a testvértelepülési kapcsolatról szóló beszámolóról szóló 
14/2021. (VIII.18.) Képviselő-testületi határozathoz ezt mindenképp hozzá kívántam 
fűzni, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tartsa hatályában a fenti Képviselő-tes-
tületi határozatot. 
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2. 
Mint már tájékoztattam a T. Képviselő-testületet, a Képviselő-testület szándékának 
megfelelően, tárgyalást folytattam július elején Réti Zsófia Asszonnyal, Csíkszent-
györgy Polgármesterével, valamint Sándor Zoltán Úrral, a Csíkbánkfalvi közbirtokos-
ság elnökével a partnertelepülési szerződés megkötéséről. 
A Polgármesterasszony tájékoztatott, hogy szándékunkról nekünk kell képviselő-tes-
tületi határozatot hoznunk, amelyet meg kell küldenünk részükre, hogy a döntésünk-
nek megfelelően ők is meghozhassák a partnertelepülési szerződésről szóló határo-
zatukat.  
A két önkormányzati döntés elfogadását követően, majd közösen döntünk a testvérte-
lepülési szerződés aláírásának helyéről is idejéről. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg a partnertelepülési szerződés el-
fogadását és fogadja el a határozati javaslatot! 
 
Határozati javaslat: 

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek /2021. (IX.21.) határozata testvértelepülési szerző-
désről: 
 
Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az erdélyi Csíkszentgyörgy (Ciucsângeorgiu) községgel 
testvértelepülési szerződést köt. 
A Képviselő-testület felkéri Dávid Tímea polgármestert a 
testvértelepülési szerződés aláírásához szükséges admi-
nisztratív teendők ellátására. 

 
Felelős: Dávid Tímea polgármester  
Határidő: folyamatos 

 
Aparhant, 2021. szeptember 17. 
 
 

Dávid Tímea sk. 
polgármester 

 
 


