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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Önkormányzatunknak a horvátországi Rijeka (Fiume) városához hasonlóan az erdélyi 
Vámosgálfalvával kötött testvérvárosi szerződése is tíz éves múltra tekint vissza.  
Az elmúlt egy évtized alatt kitűnő szakmai, és emberi kapcsolat alakult ki a két 
település között, melynek eredményeként rendszeressé váltak az ifjúsági, kulturális és 
egyéb szakmai látogatások. Nagyban segítette, segíti a szoros kapcsolat kialakulását 
a közös történelmi múlt, s hogy nincsenek nyelvi különbségek. Külön öröm, hogy 
nemcsak a két önkormányzat között állandó az együttműködés, hanem a civil 
szervezetek, iskolák, sőt a kerületben működő kisebbségi önkormányzatok is 
rendszeresen találkoznak ottani barátaikkal. 
Az erdélyi településeket korábban sújtó nehézségek miatt Vámosgálfalva vezetői 
többször fordultak önkormányzatunkhoz különböző támogatásokért, melyeket a 
tisztelt Képviselő-testület megértően kezelt. A csepeliek anyagi támogatásával 
készült el a helyi művelődési ház felújítása, a főutca egy részén a járda, de Iskolák és 
óvodák felszerelését is tudtuk bővíteni feleslegessé vált bútorzattal. 
Most ismét kéréssel fordultak hozzánk Vámosgálfalva Önkormányzatának vezetői.  
A település közösségi életének központját jelentő Művelődési Ház tatarozásához, 
illetve további korszerűsítéséhez kérnek anyagi támogatást, a költségek 40 %-át 
kitevő mintegy 1.500.000.- Ft-ot. 
A két település között tíz éve tartó baráti együttműködés, a jó kapcsolat alapján 
kérem tisztelt képviselő társaimat, támogassák a vámosgálfalvai önkormányzat 
vezetőinek kérelmét. 
 
         Tóth Mihály 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
költségvetési hiány terhére 1.500.000.- forint vissza nem térítendő támogatás nyújt  
erdélyi testvértelepülése Vámosgálfalva Önkormányzatának a helyi kultúrház 
korszerűsítése céljára.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az átutaláshoz szükséges 
Megállapodást írja alá. 
 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
   Végrehajtásra S. Szabó Ferenc 
        Közéleti és nemzetközi főmunkatárs 
 
Határidő: elfogadásra azonnal 
       Végrehajtásra 2007. október 15. 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 
 



1. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztés tárgya:  
 
Javaslat a vámosgálfalvai testvértelepülés önkormányzatának pénzügyi 
támogatására. 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve:  
 
Halmos Istvánné ágazatvezetővel 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok: 
 
Nincs. 

 
 
 

 
Budapest, 2007. augusztus 30. 
 
 
 
 
        Halmos Istvánné 
             ágazatvezető  
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