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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tíz évvel ezelőtt, 1997. február 9-én írta alá a két település polgármestere ünnepélyes keretek 
között azt a dokumentumot, mely rögzíti, hogy testvérvárosi kapcsolatot létesít egymással 
Budapest XXI. kerülete Csepel és a horvátországi Rijeka (Fiume) városa. 
 
Az elmúlt tíz év bővelkedett érdekes, tartalmas eseményekben, elsősorban a kultúra, az 
ifjúsági kapcsolatok, az oktatás területén, de az időközben létrehozott Rijekai Vásáron már a 
csepeli vállalkozók is megjelentek és érdeklődnek déli szomszédaink iránt.  
Elmondhatjuk, hogy ez a kapcsolat, együttműködés példaértékű a többi testvérvárossal 
fennálló együttműködés sorában. Jól példázza mindezt a Szent Imre téren vállalkozói tőkéből 
felépített díszkúthoz adományozott szobor, mely Rijeka város ajándéka a csepelieknek. 
E szoros kapcsolat eredménye az is, hogy minden évben meghívást kapunk a híres Rijekai 
Karneválra, melyen a csepeli civil szervezetek számára pályázat útján biztosítunk részvételt. 
 
Az idei Karnevál egyik vezérmotívuma – „Az autizmus társadalmi befogadása” - a 
nemzetközi összefogás, segítségnyújtás a rászoruló, beteg (autista) gyerekek számára. 
A felhívás, melyet valamennyi résztvevőhöz eljuttattak minimálisan 300 Kuna vagy 30 euró 
támogatást javasol fenti célokra.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, értsenek egyet azzal, hogy a testvérvárosunkban 
élő beteg gyerekek gyógyítását önkormányzatunk 200 euró pénzösszeggel támogassa. 
 
 
         Tóth Mihály 
         polgármester 
 
 
Határozat javaslat: 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007. évre jóváhagyott 
költségvetés általános tartalékában szereplő polgármesteri keret terhére Rijeka Város 
Önkormányzata felhívására az autista gyerekek gyógyítására szóló felhívásnak eleget téve, az 
önkormányzat erre a célra elkülönített számlájára 200 euró (€) összeg átutalását jóváhagyja. 
 
 
Határidő: elfogadásra azonnal 
                végrehajtásra: 2007. április 2. 
 
Felelős: Tóth Mihály  

  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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