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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL 
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 
 

Előterjesztés 
Székelykeresztúrral testvérvárosi kapcsolat kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozat 

elfogadásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Aszód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló .../2021. (VI.23.) 
önkormányzati rendelet 8. § rendelkezik Aszód város testvérvárosairól. Aszódnak jelenleg 
három testvérvárosa van: Romániából Nyárádszereda (románul Miercurea Nirajului) város és 
Tăuţii-Măgherăuş város, továbbá Németországból Obernburg am Main város. 
 
A rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a polgármester kezdeményezésére a kül- és belföldi 
kapcsolatok tovább bővíthetők, míg a (2) bekezdés kimondja, hogy a külföldi önkormányzattal 
való további együttműködésről szóló megállapodás megkötése a Képviselő-testület át nem 
ruházható hatáskörébe tartozik.  
 
2021 nyarán felvettem a kapcsolatot a Romániában található Székelykeresztúr település 
polgármesterével, Koncz Hunor Jánossal. Székelykeresztúr (román nevén: Cristuru Secuiesc) 
a mai Hargita megyében elhelyezkedő 9800 fős település. A város Székelyudvarhelytől 26 km-
re nyugatra, a Gagy és a Fehér-Nyikó vizének a Nagy-Küküllőbe torkollásánál fekszik. A 
Székelykeresztúri-medence központja, egykori járási székhely. Itt töltötte élete utolsó estéjét 
Petőfi Sándor, melynek emlékét Petőfi-körtefája és „legendás sírja” őrzi. A város Aszódhoz 
hasonló infrastruktúrával bír, térségi oktatási centrum, továbbá múzeumfenntartó is.  
 
Hargita megyével Pest megyének testvérmegyei kapcsolata van, így az e megyékben található 
települések kapcsolatainak testvérvárosi szintre emelése megyei szinten is cél. A közelgő 
Petőfi-emlékév ugyancsak időszerűvé teszi, s ami még fontosabb, tartalommal tölti meg a 
testvérvárosi kapcsolat kialakítását. 
 
Polgármester úrral való találkozás során arra a közös álláspontra jutottunk, hogy amennyiben a 
két település képviselő-testülete támogatja, elindítanánk a testvérvárosi együttműködés 
kialakítására vonatkozó eljárást, melynek első lépése, hogy a képviselő-testületek fogadjanak 
el egy, a testvérvárosi kapcsolat kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozatot.  
  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%91fi_S%C3%A1ndor
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után, a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Aszód, 2021. 09. 08. 
 
       Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
                  polgármester 
 
Látta:  
 
Dr.  Lukács Adrienn 
          jegyző 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
……/2021. (IX. 22.) számú határozata 

Székelykeresztúrral testvérvárosi kapcsolat kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozat 
elfogadásáról  

 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Aszód város és a romániai 
Hargita megyében található Székelykeresztúr város között testvérvárosi kapcsolat létesüljön  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármestert, hogy jelen 
határozat mellékletét képző szándéknyilatkozatot aláírja és ennek megküldése után a 
testvérvárosi együttműködési megállapodás szövegét Székelykeresztúr település 
polgármesterével egyeztesse.   
 
Felelős: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester  
Határidő: a szándéknyilatkozat aláírására azonnal 
 
 
 
Melléklet: Szándéknyilatkozat  
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A………/2021. (IX.22.) önkormányzati határozat melléklete 
 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

Székelykeresztúr város (Románia) és Aszód város (Magyarország) közötti testvérvárosi 
kapcsolat létesítéséről 

1. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a két város polgármesterének 
azon törekvését, hogy Székelykeresztúr és Aszód között testvérvárosi kapcsolat létesüljön. 
 

2. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két város együttműködését az alábbi 
tartalommal kívánja megvalósítani: 
 
Az önkormányzati, városfejlesztési, oktatási, kulturális és gazdasági tapasztalatok kölcsönös 
átadásán, továbbá az ezen irányokban megvalósuló közös kezdeményezéseken túl, a két 
település önkormányzatai arra törekszenek, hogy ne csak az intézmények szintjén, hanem a 
városi polgárok szintjén is őszinte, tartós és közvetlen baráti kapcsolatok kialakítását 
segítsék elő. 

Ennek érdekében kölcsönösen törekednek:  

1. közös kulturális, művészeti és sportprogramok szervezésére és lebonyolítására, 
2. a két település közötti idegenforgalom kialakítására, 
3. az iskoláskorú tanulók számára cseretábor megszervezésére és lebonyolítására, 
4. lehetőség szerint közös pályázatok beadására, 
5. gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kialakítására, 
6. civil szervezetek közötti kapcsolatok kiépítésére, 
7. a két város Petőfi-kultuszának kölcsönös megismerése és megismertetésére, 
8. a városokban működő múzeumok együttműködésére és tapasztalatcseréjére, 
9. a városi képviselő-testület tagjainak, az érintett hivatalok képviselőinek rendszeres 

kapcsolattartására, lehetővé téve a folyamatos kommunikációt annak érdekében, hogy az 
együttműködés minden területen, minden érdekelt kérdésben folyamatos és zavartalan 
legyen.  

Jelen szándéknyilatkozatot aláírására dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármestert Aszód Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021 (IX.22.) számú önkormányzati határozata 
hatalmazta fel.  

 

Aszód, 2021. szeptember „   ” 

 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
                     polgármester 
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