
 

 Megállapodás 
Gubbio Város Önkormányzata, Umbria tartomány, Olaszország 

és 
Szentendre Város Önkormányzata, Magyarország 

között 
 

az Olaszországban található Gubbio város és a Magyarországon található Szentendre város a 
kölcsönös egyetértés és baráti együttműködés alapján az európaiság szellemében hivatalos 

testvérvárosi kapcsolatot létesítenek. 
 
 
  

I. 
DEKLARÁCIÓ 

Felek a jelen megállapodással az Olaszországban található Gubbio városát és a Magyarországon található 
Szentendre városát testvérvárosokká nyilvánítják. 
 
 

 
II. 

CÉLOK 
A felek a szövetséget az egységes európai összetartozás, a kölcsönös megértés és egymás iránti tisztelet 
jegyében kötik azzal a céllal, hogy megvalósítsák a barátságban, békében és szabadságban való egymás 
mellett élés lehetőségeit az alábbi célokra fordított különös figyelem mellett: 
 

- kapcsolódjanak egymáshoz Gubbio és Szentendre történelmi, kulturális és gazdasági értékei; 
- erősödjön a városaink lakói közötti barátság, különösen a fiatalok csereüdültetése, kulturális és 

sportrendezvények által; 
- alakuljanak ki kapcsolatok családok, iskolák, gazdasági és társadalmi szervezetek között; 
- a kapcsolatok ápolásához a két város anyagi és szellemi javakkal járul hozzá. 

 
 
 

 
III. 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 
A két város kötelezettséget vállal, hogy a kapcsolatok létrehozásában sokoldalú segítséget nyújt.  
A városok: 
 

- megteremtik a lehetőségét a családok közötti személyes és baráti kapcsolatok kialakításának; 
- biztosítják a városok vezetőinek kölcsönös tapasztalatcseréjét; 
- elősegítik a fiatalok, tanulók, oktatók cserelátogatását; 
- elősegítik a kultúra területén való együttműködést, intézmények közötti párbeszédet és 

csereprogramokat; 
- kiépítik a gazdasági szervezetek, a termelő- és kereskedelmi vállalatok közötti kapcsolatok 

lehetőségét, elősegítve és támogatva a közvetlen kapcsolat kialakítását a befektetők és vállalkozók 
között; 

- szorgalmazzák az idegenforgalom fellendítését és továbbfejlesztését; 
- együttműködnek a sport területén, lehetőséget teremtve sportolók cseréjére, valamint a 

sportszövetségek közötti kapcsolatok kialakítására; 
- támogatják a közös projektek tervezését és megvalósítását; 



 

- lehetőséget teremtenek kölcsönös tapasztalatcserére, valamint szakmai konferenciák 
megszervezésére az egyes együttműködési területeken; 

- szorgalmazzák minden olyan társaság, szervezet és intézmény együttműködését és 
cserekapcsolatait, amely kész, hogy a megállapodás szellemében együttműködjék; 

- alkalmat teremtenek tapasztalat cserére az önkormányzatok működési területén. 
 
 
 
 
 

IV. 
KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK 

 
Ezen megállapodást a felek határozatlan időre kötik és akkor lép hatályba, ha mindkét fél aláírta. 
 
Jelen megállapodás bármikor indoklás nélkül felmondható egy a másik félnek küldött írásbeli jegyzék, 
mint egyoldalú nyilatkozat által. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást felbontó jegyzék 
kézbesítését követő 30. napon a jelen megállapodást megszűntnek tekintik. 
 
A fentieket a felek a két ország törvényi és hatósági előírásainak betartásával, kölcsönös egyetértésben 
írják alá. 
 
 
 
 
Gubbio, ……………     Szentendre,……………………….. 

 
 
 

polgármester        polgármester 
 
 
 


