
Külkapcsolati tanácsnok beszámolója 

 

A Szentendrei Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 37. cikkének 1. pontja 

rendelkezik külkapcsolati tanácsnok megbízásáról. A megbízatás alapján ellátandó feladatok 

felsorolását e rendelet 3/f melléklete tartalmazza. 

A rendelet szerint a külkapcsolati tanácsnok beszámolót készít tevékenységéről a testület 

tárgykörben illetékes Kulturális, Oktatási és Civil Bizottága részére. 

A külkapcsolatok alakítása alapvetően feltételezi személyes kontaktusok kialakítását, két- 

vagy többoldalú találkozások, megbeszélések megvalósítását. Az immár nyolcadik hónapja 

uralkodó koronavírus járvány alapvetően befolyásolta, pontosabban korlátozta, több esetben pedig 

meg is akadályozta tervezett külkapcsolati programok lebonyolítását. 

Az önkormányzat külkapcsolati tevékenysége több irányban és területen valósul meg. 

Egyrészről fogadjuk az ide látogató olyan külföldi személyiségeket, illetve delegációkat, akik 

valamely magyar kormányzati szerv, intézmény vendégeként tartózkodnak Magyarországon, és 

eközben keresik fel városunkat. Ugyanígy protokol feladatként jelentkezik a budapesti diplomáciai 

testület tagjai részére biztosított látogatási programok, amennyiben az idelátogató személyiség 

magas rangja ezt igényli, illetve szükségessé teszi. A járvány következtében az ilyen jellegű 

felkérések és megkeresések száma nagyon visszaesett. Mindjárt a járvány elején történt egy  

figyelmeztető eset: a belügyminisztérium szervezésében ide látogató marokkói mezőgazdasági 

miniszterről nemsokára elutazása után derült ki, hogy maga is COVID fertőzött volt. Szerencsére 

a vendéget fogadó városi vezetők közül senki sem kapta el a vírust. 

Az önkormányzat kapcsolatokat ápol a budapesti külföldi képviseletekkel. A polgármester 

meghívást kapott, és részt vett a japán nagykövetség nemzeti ünnepi fogadásán. Két hete pedig a 

japán nagykövet részt vett a szentendrei japán kert ünnepi esti rendezvényén. 

A polgármester hasonló módon vett részt a lengyel nagykövetség nemzeti ünnepi 

fogadásán. A Lengyel Köztársaság egy éve tiszteletbeli konzulátust hozott létre, melynek vezetője 

Maciej Wasilewski, a szentendrei székhelyű Telmex cég tulajdonosa és igazgatója. 

A közelmúltban udvariassági látogatást tett az önkormányzatnál Phillipe Marcheteau, a 

francia nagykövetség első titkára. Az önkormányzat működése, a járvány okozta nehézségek felől 

érdeklődött, és szóba került olyan együttműködés lehetősége is, ami elősegítheti az Európai Únió 

demokratikus működésének erősítését is. A francia diplomata érdeklődéssel fogadta azt a felvetést, 

hogy az európai úniós támogatások jelentős része közvetlenül kerüljön az önkormányzatokhoz 

felhasználásra. 



Szintén a tanácsnok feladatai közé tartozik az önkormányzathoz érkező külföldi írásbeli  

megkeresések kezelése, az azokra adandó válaszok előkészítésének koordinálása, valamint végső 

formába öntése.  

A tanácsnoki tevékenység másik fontos területe a testvérvárosi kapcsolatok bonyolításának 

támogatása. Ez a tevékenység Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesületével (SZNKE) 

egyeztetve és szoros együttműködésben valósul meg. A 12 testvérvárosi kapcsolat közül a 

németországi Wertheim-mel, az angliai Huntingdon/Godmanchester-rel, az olaszországi Gubbio-

val és a határontúli Kézdivásárhellyel, valamint Zilahhal a legaktívabbak együttműködésünk. Még 

a járvány előtt sikerült részt venni a Wertheim-ben megtartott un. „aktív ötök” (Wertheim, Gubbio, 

Szentendre, Huntingdon/Godmanchester, Salon de Provence) éves előkészítő találkozóján. 

Azonban a 2020. évre ott kidolgozott közös programok megvalósítása a járvány miatt meghiúsult. 

Közösen abban állapodtunk meg, hogy az idei programok áttevődnek a következő évre azzal a 

feltétellel, hogy 2021-ben már alkalom fog nyílni a korlátozás nélküli utazásra és a személyes 

kapcsolatok újbóli felvételére. Az eddigi tervek szerint Wertheim jövőre fogja megrendezni az 

idén elmaradt ifjúsági sportfesztivált, míg 2022-ben Szentendre lesz az ifjúsági kulturális fesztivál 

házigazdája. 

Terveztük, és le is egyeztettük a zilahi és kézdivásárhelyi önkormányzati vezetőkkel, hogy 

kölcsönösen részt veszünk egymás március 15-i ünnepségén, illetve a június 4-i nemzeti 

összetartozás megemlékezésen. A járvány körülményei között azonban nem volt lehetőség az 

utazásra, így csupán kölcsönösen üzenetet küldtünk egymásnak, ami az ünnepség/megemlékezés 

keretei között került ismertetésre. 

2020. június végén meghívást kaptunk Krusevac polgármesterétől az ottani Szent Vitus 

ünnepségekre. Az utazás idejére újból veszélyessé vált a szerbiai járványhelyzet, így ennek a 

meghívásnak sem tudtunk eleget tenni. 

Gubbió olasz testvérvárosunk tervezett 2020-ban több érdekes kulturális programot, 

amelyre Szentendre is meghívást kapott. Ezek a programok azonban mind elmaradtak a súlyos 

olaszországi járvány helyzet miatt.  

Az idén emlékeztünk meg a finnországi Uusikaupunki-val testvérvárosi kapcsolataink 

létrejöttének 30. évfordulójáról.  A helsinki magyar nagykövetség aktív közreműködése mellett 

juttattuk el finn kapcsolatunknak a díszes  formába foglalt ünnepi üzenetünket.  

Külön szeretném kiemelni a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesületével a 

kölcsönös bizalom jegyében  megvalósuló szoros együttműködésünket. Fontosnak tartjuk, hogy 

testvérvárosi kapcsolataink ne csak hivatalos szinten, hanem minél szélesebb körben és minél 

mélyebb tartalommal valósuljanak meg városunk és partnereink lakosságának minél aktívabb 

részvétele mellett. Ebben az egyesület aktív és hatékony partnerünk, amiért ezúton is 

köszönetünket és elismerésünket fejezzük ki.  



Az Európai Únió gazdálkodása hétéves költségvetési ciklus keretén belül valósul meg. Az 

Únió ebben az időkereteben nyújt támogatást a tagországoknak előre meghatározott közösségi 

politikák megvalósításához. A 2013-2020-as pénzügyi időszakban leginkább a tagországok 

nemzeti rendszerén keresztül kerültek elosztásra az úniós támogatások, és csak nagyon kis részben 

jutottak közvetlenül a vállalkozásokhoz, önkormányzatokhoz. Ráadásul a költségvetési periódus 

végén kevés pályázat maradt függőben, ezért ezen a területen a következő évben megnyíló új 

hétéves költségvetés teremthet új lehetőségeket Szentendre számára is. Az is említést érdemlő 

tény, hogy az utóbbi időben került előtérbe az úniós támogatások érintettek részére történő 

közvetlen juttatásának gondolata, illetve ennek igénylése a potenciális kedvezményezettek 

részéről. Az únió különböző intézményeiben folyó politikai viták még nem kerültek nyugvópontra, 

ezért ma még pontosan nem látható, mire és hogyan lehet majd számítani a járvány 

következményeinek elhárítása céljából, valamint a normál úniós költségvetés  keretén belül 

majdan elosztandó támogatások vonatkozásában.  

Nyomon követjük a Brüsszelben folyó politikai folyamatokat, hogy a döntések 

megszületése után aktívan elkezdhessük a majdan megnyíló fejlesztési támogatási lehetőségek 

kihasználását. Közben részt vettünk olyan online szervezett szakmai szemináriumokon, 

megbeszéléseken, amelyek szintén a felkészülést szolgálják, többek között az ott felvázolt 

tapasztalatok megismerése révén. 

Szentendre igyekszik térségi településekkel egyeztetni olyan ügyekben, amelyek 

túlmutatnak hatásukban a város határain, és megoldásuk lehetséges, illetve sokkal eredményesebb 

lehet az érintettek együttműködése mellett. Közvetlen európai úniós támogatások felhasználása 

terén is egyeztetéseket fogunk folytatni – elsősorban – Pomáz és Budakalász városokkal, hogy 

kapacitásainkat egyeztetve és egyesítve eredményesebb legyen az elképzelt és lehetséges 

projektek megvalósítása. 

 

Szentendre, 2020. november 3. 

 

Helyes Imre Mihály 
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