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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár igen hosszútávra visszanyúló, közel 30 éves kapcsolatot ápol az erdélyi 
Hargita megye több településével. Ezek kezdetben kulturális, illetve családi, baráti 
kapcsolatokon alapultak. Az idő elteltével a szorosabbá és aktívabbá váló kapcsolatok 
mellett, a kutatások eredményeként egyre több információ, összekötő kapocs került 
felszínre. A Hargita megyei települések szívesen vették városunk kezdeményezéseit, 
együttműködésükről és barátságukról biztosították a várost és annak lakóit. Mindezek 
eredményeként 2018-ban városunk könyvtárának a Kézdivásárhelyen született, 
Dombóváron tevékenykedő Földi István író lett a névadója. Az aktív sport és kulturális 
kapcsolatok mellett felmerült az igény, hogy hivatalos formát öltsön a kapcsolat. 
 
Ennek okán Dombóvár Város Önkormányzata megkereste Gyergyószentmiklós 
Megyei Jogú Város Önkormányzatát testvér-települési kapcsolat kialakításának 
szándékával. A városvezetők egyeztetésének eredményeként pályázat került 
benyújtásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2020. évi Testvér-települési programok 
és együttműködések pályázati kiírásra, új testvér-települési kapcsolat kialakításának 
céljával. 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.9 önkormányzati rendelet 67. § (11) bekezdés b) 
pontja lehetővé teszi a polgármester számára, hogy a képviselő-testület utólagos 
tájékoztatása mellett a két ülés közötti időszakban felmerülő, alábbi halaszthatatlan 
önkormányzati ügyekben döntést hozzon: „európai uniós vagy hazai pénzügyi 
támogatás iránti pályázati igény benyújtása azzal, hogy a támogatási szerződés 
megkötéséről a Képviselő-testület dönthet”. A pályázat 2.000.000,- Ft támogatást 
biztosít a testvérvárosi szerződés megkötéséhez szükséges egyeztetések költségeihez. 
A támogatás intenzitása 100%, annak megítéléséről döntés még nem született. 
 
Gyergyószentmiklós, Hargita megye harmadik legnépesebb városa, lakossága közel 
megegyező Dombóváréval. Már a 13. században településként jegyzik. A 19. századra 
a környék kereskedelmi központja lesz, majd a század 70-es éveitől megjelennek a 
településen a gyárak, valamint az ipar is. A század végére kialakul a mai városközpont. 
1907-ben történik várossá avatása. Az 1989. évi változások tették lehetővé a város 
magyar jellegének a megerősödését és a testvérvárosi kapcsolatok kiépítését. 
 
A két település vezetősége a korábban említett pályázat mellékleteként 
szándéknyilatkozatot nyújtott be a testvérvárosi kapcsolat kialakítására vonatkozólag, 
melyben mindkét fél kinyilvánította egyetértését, hatékony és szoros együttműködési 
szándékát az alábbi területeken: 

• Városi intézmények, civil szervezetek együttműködése. 
• Egymás kultúrájának, hagyományainak megismerése. 
• A két település lakosai – különösen a fiatal korosztály – közötti kapcsolatok 

kialakítása, illetve erősítése. Ennek érdekében gyermek/iskolai csoportok 
csereüdültetése, közös sport- és rekreációs rendezvények szervezése. 



• Egymás idegenforgalmi értékeinek és lehetőségeinek propagálása, ezáltal a 
turisztikai kapcsolatok erősítése. 

• Gazdasági, kereskedelmi téren történő együttműködések elősegítése. 
• Közös programok kidolgozása és megvalósítása. 
• További megállapodások kidolgozása, melyek konkrétan tartalmazzák az 

együttműködés területeit. 
 

A testvérvárosi szerződés aláírására a tervek szerint 2020. szeptemberében kerül sor. 
 
Kérem, hogy a Képviselő-testület fogadja el az alábbi határozati javaslatot. 
   

Határozati javaslat 
testvérvárosi kapcsolat kialakításáról a székelyföldi Gyergyószentmiklós 

településsel 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

testvérvárosi kapcsolat jöjjön létre Dombóvár és a Romániában található 
székelyföldi Gyergyószentmiklós között, és felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges egyeztetések lefolytatására, illetve a testvérvárosi szerződés megkötésére 
Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzatával. 
 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „2020. évi 
Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázati felhívására 
támogatási kérelem került benyújtásra a testvérvárosi szerződés megkötéséhez 
szükséges egyeztetések költségeire. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy pozitív támogatói döntés 
esetén a támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges intézkedéseket megtegye, 
illetve a támogatási szerződést aláírja, valamint a támogatás felhasználásával 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokat megtegye. 

 
Határid ő: 2020. szeptember 30. – a testvérvárosi szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
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