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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. augusztus 7-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Testvérvárosi kapcsolat felvétele Jászberény Várossal 
Ikt.sz.: I./6665/3/2013. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jászberénnyel a közös történelmi múlt összeköti településünket.  Városunk kialakulásában jelentős 
szerepe volt a jászságnak. Az 1993. évi várossá avatási ünnepségen Jászberény Város Polgármestere 
képviselte települését, és a jászságot. A közös hagyományok továbbvitele és a kultúra ápolása 
érdekében már több éve megfogalmazódott a két település között a testvérvárosi megállapodás 
megkötése. 
Az egyeztetéseknek köszönhetően elérkeztünk a két település történetének újabb fontos lépéséhez. 
Jászberény Város Polgármestere, Dr. Szabó Tamás díszvendégi státusz felajánlásával meghívta 
Lajosmizse várost a III. Jászság Expo & Fesztiválra, mely 2013. szeptember 13-15. között kerül 
megrendezésre Jászberényben. 
A Fesztivál keretein belül sor kerül egy szándéknyilatkozat (előterjesztés 1. melléklete) aláírására, 
melyben a két település kinyilvánítja közös szándékát, hogy testvérváros együttműködési 
megállapodást (előterjesztés 2. melléklete) köt. 
Javaslom, hogy az együttműködési megállapodás aláírására ünnepélyes keretek között Lajosmizsén 
kerüljön sor. 
 

A Tiszától nyugatra, a Zagyva és a Tarna folyók, valamint az Ágó patak által körülzárt ligetes 
alföldi táj a Jászság.  

A terület gazdasági, szellemi és vallási központja kezdettől fogva Jászberény, amelyet a 
forrrások 1357-ben említenek először "Beren" névalakban. 1550-ben már városi rangú település, 
jóllehet korábban is így tekintik, s közigazgatási székhely mind a török hódoltság, mind pedig a 
Jászkun Hármas Kerület fennállása idején. 

A Jászság fővárosa, a 28 ezres lélekszámú Jászberény kellemes hangulatú, műemlékekben 
gazdag alföldi kisváros.  Jászberény élénk kulturális élete és magas színvonalú művészeti programjai, 
sportrendezvényei minden évben látogatók ezreit vonzzák a jászok földjére. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

 
Határozat-tervezet 

 
.../2013.(...)  ÖH 
Testvérvárosi együttműködési 
megállapodás kötése Jászberény várossal 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete testvérvárosi együttműködési 
megállapodást kíván kötni Jászberény várossal az előterjesztés 2 melléklete szerinti 
együttműködési megállapodásban foglalt célok megvalósításáért. Felhatalmazza a 
polgármestert a szándéknyilatkozat, majd ezt követően a megállapodás aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 7. 
 
Lajosmizse, 2013. július 29. 
 Basky András s.k. 
 polgármester 



 3 

Előterjesztés 1. melléklete 
 

                                                                                    
  Jászberény               Lajosmizse 
 
 
 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
 
 

amely a jász identitás erősítése jegyében, 
a közös történelmi múlt örökségeinek ápolását szolgálva, 

a baráti és egyenlő partneri kapcsolatok és együttműködés alapján 
 
 

Jászberény városa 
 

és 
 

Lajosmizse városa 
 
  

között a mai napon jött létre. 
 
 
Jászberény városa és Lajosmizse városa ezen szándéknyilatkozat alapján kijelentik, hogy a 
korábbi történelmi hagyományaik alapján, a baráti és egyenlő partneri kapcsolatokra 
törekedve testvérvárosi együttműködést kívánnak kialakítani egymással. 
 
Az együttműködés legfőbb célja, hogy a lehetőségeikhez mérten a városok lakosai körében a 
kultúra, a gazdaság, a turizmus, a vallás, a képzés és a sport területén kapcsolatok alakuljanak 
ki. 
 
A fentiek alapján ez a szándéknyilatkozat csupán a felek együttműködésének szándékát fejezi 
ki, amely később – kölcsönös szándéktól vezérelve – a testvérvárosi kapcsolat létrejöttét is 
jelentheti. 
 
 
Jászberény, 2013. ………… 
 
 
  
 Dr. Szabó Tamás Basky András 
 Jászberény Város Polgármestere Lajosmizse Város Polgármestere 
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Előterjesztés 2. melléklete 
 

                                                           
   Lajosmizse             Jászberény 
 
 
 

Lajosmizse 
 

és 
 

Jászberény 
 

városok 
 
 
 

a jász identitás erősítése jegyében, a közös történelmi múlt örökségeinek 
ápolását szolgálva a következő 

 
 

Testvérvárosi Megállapodást 
 

kötik: 
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Testvérvárosi Megállapodás 
 
Kölcsönös megállapodás Lajosmizse Város és Jászberény Város között testvérvárosi kapcsolat létesítése és 
együttműködés céljából. 
 

1. 
Bevezetés 

 
A következő kölcsönös megállapodást a testvérvárosi kapcsolat létesítéséről és az együttműködésről abból a 
meggyőződésünkből hozzuk létre, hogy a településeink polgárai közötti partneri viszony egy út arra, hogy 
mindkét település polgársága és közösségei őszinte akarattal jöjjenek össze, megismerjék és megértsék 
egymást és tanuljanak egymástól. Ily módon kívánnak településeink hozzájárulni a közös értékeink 
megőrzéséhez, a jász identitástudat erősítéséhez. 
 
Ezzel kifejezzük kívánságunkat, hogy a két település polgárai – a fentiek szellemében – ápolják a 
személyes, kulturális, a gazdasági és a sport kapcsolatokat, a települések vezetői pedig aktív 
közreműködésükkel segítsék a kölcsönös érdekek megvalósítását. 
 
 

2. 
Az együttműködés alapelvei 

 
Partneri viszonyunk alapja a közös nemzethez tartozás, a jász eredet, az egyenjogúság, az érdekazonosság, 
az egymás iránti kölcsönös figyelem és megbecsülés. 
 
A testvérvárosi kapcsolat tartalmi megvalósításában közreműködők ezen megállapodás figyelembevételével, 
a legnagyobb felelősséggel, kölcsönös egyeztetéssel dolgozzák ki elképzeléseiket. 
 
Célunk, hogy a testvérvárosi kapcsolatban a lehető legtöbb lakos aktívan vegyen részt. Ezért a két település 
lakói közötti tartós személyes kapcsolatok megléte éppolyan jelentőséggel bír, mint a munkakapcsolatok 
fejlődése az intézmények és egyéb szervezetek között. 
 
 

3. 
Az együttműködés területei 

 
Mindkét település lehetőségeihez mérten törekszik kapcsolatok kiépítésére a fiatalság körében, a kultúra, a 
gazdaság, a turizmus, a vallás, a képzés és a sport területén. 
Mindez a következőképpen érhető el: 
a.) a települések delegációinak kölcsönös látogatásai, 
b.) intézmények, egyesületek és egyéb társadalmi szervezetek találkozói, 
c.) együttműködés a kultúra területén 
d.) turizmus kialakítása, 
e.) sportversenyek megrendezése, 
f.) gazdasági együttműködés 
g.) szoros együttműködés az oktatási intézmények között 
h.) diákcsere-program. 
 
Mindkét fél támogatja a civil szervezetek, az egyházak, az egyes emberek és családok közvetlen 
kapcsolatainak kiépítését és fejlesztését. 
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4. 
 

Jelen megállapodás határozatlan időre szól, amennyiben a felek egyike sem kívánja azt megszüntetni. 
 
 
Szerződő felek jelen megállapodást mindkét település akaratán és meggyőződésén alapuló baráti 
kapcsolatok erősítése céljából írják alá. 
 
 
Részünkről kelt:  
Lajosmizse, 2013. … …… 

Részünkről kelt:  
Jászberény, 2013. … …… 

 
 

Lajosmizse Város 
Képviseletében 

 
 
 

Jászberény Város 
képviseletében 

Basky András 
Polgármester 

Dr. Szabó Tamás 
polgármester 

 
 
 


