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MEGÁLLAPODÁS
A TÖRÖKORSZÁGI ISZTAMEUL/BEYOGLU ÉS
A MAGYARORSZÁGI PÉCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA! KÖZÖTTI
TESTVÉRVÁROS! EGYÚTrMÜKÖDÉSRÓL
A törökországi Isnambul város Beyoglu városrész és a magyarországi Pécs város a
2008. Június 12-én Beyogluban aláirt együttmüködési szándé]cnyilatkozat óta bizonyított
eredményekre való hivatkozással közösen ágy döntött, hogy
testvérvárosi kapcsolatot létesítettek a következő célokkaL
erösödJön a magyar és török emberek egymás közötti megértés és barátság,
a két város polgárai életminőségének javítása érdekében élénküljön a tapasztalat- és
információcsere a közigazgatás, városfejlesztés, a körszolgáltatások, a közlekedés-fe
jlesztés, a
környezetvédelem, a kultúra, az oktatás területein,
•
•

fokozódjon az örökségvédelemmel, a kulturális emlékek ápolásával kapcsolatos
együttmüködés,
együttműködések alakuljanak Ici az egyenrangúság és a kölcsönös előnyök elvei alapján
a
gazdaság. a tudomány, az infrastruktúra, befektetés-ösztönzés, a kereskedelem, az oktatás
,a
müvészetek, a kultúra, a sport, az egészségügy és a nirinnus területein.

A tudományos együttutűködések alapja legyen a két város egyetemi inténnényei közötti
kapcsolat
különös tekintettel a
kutatás fejlesztés, a technológia transzfer, az orvostudomány és egészségmegőrzés,
a
környezetvédelem területeire, valamint az egyetemi oktatói és diákcsere programoba.
—

Az együtunűködések alapvető célja, hogy azok mindkét fél számára a kölcsönös előre
haladást és
fejlődést eredményezzék.
Ezt a dokumentumot három nyelven, két példányban magyar, angol és török nyelven írták
alá.
Mindhárom nyelvű dokumentum hiteles.
2018. április 16.
Isztamhul,
Demircan

Páva Zsolt
polgármester
Pécs, Magyarország
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AN AGKEEMENT FOK TRE ESTABUSHMENT OF
SISTER CITIES RBATIONSHIP BETWEEN
BEYOÖLU MUNICIPAUTY AND MUNICIPALITY OF TRE
CITY OF PECS
With refercuce ta the rcsults of the Junc 12,1008 Beyog
lu dedaration of intcnt, Beyogln
Municipaliry of Istanbul. Turkey aud rhe Munidpality
of Pécs, Hungary joindy decided to
conthiue this cooperation in the kamc ofa sister-city
afhliation under the fóllowing objcctives:

I

1.
to foster the tmderstanding anti (iiendship between the Hunga
rian and the ‘Ibrkish
people,
2.
to enhance thc quality of lift of die citizcns ofthe two
cides by acdve exchange of
experience aud information in the 6elds of public adm
inistradon, uxban developmcnt. public
services, communky trausportation, environment prote
cdon, culnire, ami educadon,
3.
to increase the joint projects iii terms of heritage prote
cdon anti preservadon ofcultural
assets,
4.
ta ciaborate cooptrations in the hclds ofeconony, scicnce
, inkastructure, promotion for
investment, trade, educadon, axts, cukure, sports, hcalth
care and tourism in accordance with
the principles of equalhy and mutual beneht.
S.
Sciendhc cooperations arc to be established by univer
sides ofthe two cides, with special
intereston
—

•
Rescarch and devtlopnient, technology transfer, medica
l sdence, healdi preendon,
environment protection, exchange programs with univer
sity instxuctors and snidews.
•
Primary objcctives of thcse cooperadons arc to provid
e mutually bene6cial achievenients
and advancements for both parmers.
It is joindy conBrmed that dic liaison units of the
nvo sides arc Beyoglu Municipality oflstanbu1,
Turkcy and the Munidpality of Pécs. Hungary.This memor
andum is written in duplicate iii
Hungarian, English andTurkish Ianguages. Ali docum
ents arc authendc.

16.04. 20 18
Istanbul

Mtwidpality
Demircan

(L

Mayor of Municif the City of Pécs
Páva Zsolt
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BEYOÓLU BaEníTEsi iLE PE( FHR1 BELEDÍTESÍ ARASINDA
KARDE KENT ANLAMASI

káI

Beyolu Belediyesi ve Pe ehri Belediyesi taraündan I 2 Hazira
ri 2008 tarihinde
yapilan ibir1ii aiilamasina ithafen, ild belediye arasrndald “Kar
de Kent
An1amasi” nin aaida belirtilen ilkeler dorultusunda yürü
tülmesi amalanmaktadir:
1)
Macar ve Türk báBu arasrndaki anlayi ve dosüuu ge1irirmek,
2)
Kamu yönetimi. kentsel ge1ime. kamu hizmetleri, toplu taun
a, evre koruma,
kultur ve eitim alanlanndaki akdf tecrübe ve bilgi alive
rii ile ilű ehrin
vatandalarrnrn yaam kalitesini yükseltmek,
3)
Kühüsel varhklarrn korunmasi ve miras korumasi apsindan
ortak projelerin
arttinlmasi,
4)
Eitlik ve karikkli yarar ilkelerine uygun olarak ekonomi,
bilim, altyapi,
yanrim, ricarec, egitim, sanat, kükür, spor, sa1± hizmetler ve
i
turizm alanlannda
ibir1igini geIitirmek.
5)
BiIirnel ibirlikIeri, iki ildeki üniversiteler tarahndan aaida
Jd alanlarda
kurulacak olup, özel önem an etmektedir.
•
Aratirma ve gehtirme, teknoloji transferi, tp bilimi, salik
önleme, evre
koruma, üniversite ögretim üyeleri ve örencilerle deiim prog
ramlan.
•
Bu üniverskelerin birincil hedefleri, her iki ortak iin kari1i1di
yasar salayan
baartlar ve geIimeler saglarnakur.
Bu “Karde Kent An]amas” resmen tesis edilecek ve bu belge
Beyo1u Belediyesi ve Pe
ehri Bekdiyesi tarafindan usule uygun bir ekHde uygu
landiginda yürürlüge
girecektir. Bu Karde Kent Anlamasi, her belediye iin birer
olmak üzere iki orijinalde,
ü dilde, Türke, Macarca ve Íngilizce olarak imza1anmitir.
16.04.2018
istanbul

Demircan
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Pe ehri Belediye Bakam
Páva Zsolt

