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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2007. április 26-ai ülésén fogadta el Polgár Város Önkormányzata és 

Tiszaújváros Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást, mely 2007. június 

20-án aláírásra került.  

 

Az együttműködési megállapodás létrejöttének előzménye, hogy a két város az akkori 

gazdasági- és ciklusprogramjaikban megfogalmazták azon szándékukat, hogy együttműködnek 

a közigazgatásilag határos önkormányzatokkal.  

A megkötött együttműködési megállapodás az alábbi területeket fogta át: 

- közoktatás,  

- egészségügyi ellátás, 

- közigazgatás területén tapasztalatcsere a polgármesteri hivatalok között,  

- városüzemeltetési feladatok összehangolása, 

- városfejlesztési koncepciók, településrendezési tervek egyeztetése, közös pályázati 

lehetőségek felkutatása, kerékpárút kiépítésének elősegítése, 

- együttműködési lehetőségek megteremtése a környezetvédelem területén, 

- a térségben található ipari szolgáltatói tevékenység sokszínűségének a kihasználása, 

- együttműködés a sport, a közművelődés, kultúra, a turizmus területén. 

 

2015. július 15-én egyeztetést tartottunk Tiszaújváros polgármesterével, melyen 

megfogalmazásra került, hogy fontos a közigazgatásilag határos két település partnerségi 

kapcsolatainak ápolása. A hatékony együttműködés érdekében szükséges a 2007-ben kötött 

együttműködési megállapodásban rögzített területek aktualizálása, az oktatás, a szakképzés, az 

egészségügyi ellátás, a településüzemeltetés, a közigazgatás, a szociális gondoskodás 

területeken történő tapasztalatcsere. Rögzítésre került a civil kapcsolatok erősítése, a két város 

kulturális és sport programjainak összehangolása, valamint kiemelt jelentőségű célként 

fogalmazódott meg a Polgár-Tiszaújváros közötti kerékpárút fejlesztés megvalósítása.   

Az együttműködési megállapodás tervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzata elkészítette, 

mely az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival, 

észrevételeivel való kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására.  

 

Polgár, 2015. július 20. 

        Tóth József 

        polgármester 



 

 

 

    ../2015.(VII. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta Tiszaújváros Város Önkormányzata és Polgár 

Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 

aktualizálására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület az együttműködési megállapodást a 

melléklet szerint tartalommal jóváhagyja.  

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

    Határidő: értelemszerűen 

    Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 

     


