
 

 

160/2007. (V.15.) Kt. sz. határozat melléklete 

 

Barbizon és Szentendre közötti együttműködési megállapodás szövege 
   

Szentendre és Barbizon városok 

megállapodása 

testvérvárosi kapcsolat létesítésére 

 

amely létrejött  
 
egyrészről: Szentendre Város Önkormányzata 
 
Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 
PIR törzsszám: 395368 
KSH azonosító: 1315440 
Adószám: 15395364-2-13 
Bank: Raiffeisen Bank Zrt. 
Számlaszám: 12001008-00122568-00100003 
Képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 
 
továbbiakban, mint: Szentendre  
 
másrészről:  Barbizon Városa 
 
Székhely:  
Adószám:  
Bank:  
Számlaszám:  
Fax:  
tel.:  
 
továbbiakban, mint: Barbizon   
 
együttesen a továbbiakban mint Felek között az alulírott helyen és napon, hivatalos 
testvérvárosi kapcsolat létesítése céljából, az alábbi feltételek szerint: 
 

I. 

 

Felek a kölcsönös egyetértés és baráti együttműködés alapján hivatalos testvérvárosi 

kapcsolatot létesítenek. 

 

II. 

 

Jelen szerződésben szabályozott együttműködés célja,  

 

 az egységes európai összetartozás jegyében az emberek barátságban, a nemzetiségek 

békében és szabadságban való egymás mellett élése lehetőségeinek biztosítása; 



 

 

 kapcsolódjanak egymáshoz Szentendre és Barbizon történelmi, kulturális és gazdasági 

értékei, így különösen a művésztelepek együttműködésén alapuló, a képzőművészetet 

előtérbe helyező testvérvárosi értékek, együttműködések; 

 erősödjön városaink lakói között a barátság, így különösen a kulturális és 

sportrendezvények által művészcserék, kiállítások szervezése, a fiatalok 

csereüdültetése; 

 alakuljanak ki kapcsolatok családok, iskolák, gazdasági és társadalmi szervezetek 

között; 

 az Európai Művésztelepek Szövetségében (EuroArt) való közös részvétel; 

 a kapcsolatok ápolásához a két város anyagi és szellemi javakkal járul hozzá. 

 

III. 

 

A Felek 

 több évre szóló programban állapodnak meg, amely alapján a különböző területek 

szakembereiből, a művészekből, sportolókból, iskolásokból álló csoportok 

ellátogatnak Szentendrére és Barbizonba; 

 megteremtik a lehetőséget a családok közötti személyes és baráti kapcsolatok 

kialakításához; 

 biztosítják a városok vezetőinek kölcsönös tapasztalatcseréjét; 

 elősegítik a művészek, fiatalok, tanulók, oktatók, cserelátogatásait; 

 kiépítik a művésztelepek és gazdasági szervezetek közötti munkacsoportokat; 

 előmozdítják a termelő- és kereskedelmi vállalatok közötti kapcsolatfelvételt; 

 szorgalmazzák az idegenforgalom fellendítését és továbbfejlesztését kiemelten a 

kultúra területén; 

 biztosítják a közös múltat érintő területeken a kutatásokat és ezek publikálását. 

 

IV. 

 

A szerződés aláírására felhatalmazott személyek: 

 

Szentendre részéről dr. Dietz Ferenc polgármester Szentendre város Képviselő-testületének  

2007. május 15-i  döntése alapján. 

 

Barbizon részéről Claude-Gérard Marchal polgármester Barbizon város Képviselő-

testületének 2007. …..-i  döntése alapján. 

 

 

Szentendre, 2007. május  

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc       Claude-Gérard Marchal 
 polgármester                 polgármester 

 
 


