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a Horvát Hagyományőrző Egyesület horvátországi Vinkovci testvérvárosunkban 
történő fellépéséről 

A Horvát Hagyományőrző Egyesület (1102 Budapest, Liget utca 1/c.) elnöke kérelmet 
nyújtott be önkormányzatunkhoz, melyben 20 ll. július 16-17 -e között a horvátországi 
Vinkovci testvérvárosunkban megrendezésre kerülő Vinkovci Városi Napok 
rendezvénysorozatán 40 fő kulturális fellépésének utazási költségeihez támogatást kér. 
A Horvát Hagyományőrző Egyesület a civil szervezetek 2011. évi támogatásában 
bekövetkezett változások következtében az egyesület működési költségeihez az idei évben 
igen kevés anyagi támogatást kapott. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által a civil 
szervezetek 20 ll. működési költségeire kiírt pályázaton családi okok miatt nem tudott 
pályázatot benyújtani. 

Javasolom, hogy a Bizottság az autóbusszal történő utazás költségeihez bruttó 120 OOO Ft 
összegű támogatást biztosítson. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 30/2010. (XII. 17.) rendeletével jóváhagyott Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 6. mellékletében foglaltak 
alapján saját hatáskörben döntsön. 

Határozati javaslat: 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Horvát Hagyományőrző Egyesület (1102 
Budapest, Liget utca 1/c.) részére a 2011. július 16-17-e között Vinkovci testvérvárosunkban 
megrendezésre kerülő Vinkovci Városi Napok rendezvénysorozaton való kulturális fellépés 
autóbuszos utazási költségeihez bruttó 120 OOO Ft összegű támogatást biztosít -
megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete terhére. 

Budapest, 2011. július 5. ~-6 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



2011 07/05 09:07 003614338207 

l 
l 
l 

ALPOLGARMESTER 
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ll 02 Budapest, ·Liget J,t. 1/C. 
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Budapest Föriros X. kerület 
Kőbányai Önkormány.t · 
Radványi Gábo1' alpolP,rmester úr részére 
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Budapest 

Tisztelt Alpolgármestet Úr! 

jf01.161 P.001 /001 

A Horvát Hagyományö~ Egyesület meghívást kapott a Vinkovci város 
napja alkalmából me~ndezésre kerülö kulturális· ·rendezvénysorozaton 
való részvételre. A kul~rális rendezvény 2011. július 16-17-én kerül 
megrendezésre. Egyesületünk a civil szervezetek támogatásában 
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bekövetkezett változásQk következtében az idei évre kevés anyagi 
támogatást kapott, ezért nem tudja költségvetéséból fmanszírozni az 
utazás költségeit. .. .! . . . . .. .. . . .. · . . . . 
Fentiek alapján azzal a ~éréssel fordulunk Alpolgármester Úrhoz, hogy a 
lehetőségekhez mérten i sziveskedjék az Egyesület ut.azási költségeihez 
támogatás nyújtani. Az utazási költség előreláthatóan 240.000 Ft 
(Budapest-Vinkovci-Buqapest). 

Támogatását és segítség~t előre is megköszönöm. 

Budapest, 20 Il. július 4. 

Üdvözlettel: 
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A Fővárosi Bíróság elrendeli !a 7143. sorszám alatt nyilvánt a--'vett Horvát 
Hagyományőrző Egyesület elne~ezésű társadalmi szervezetre vonatkozó alábbi változás 
bejegyzését, valamint a nyilvántart4s kiegészítését. 

A társadalmi szervezet székhelye lmegváltozott. 

A szervezet új székhelye: 1102 Budapest, Liget u. 1/C. II/23. 

A társadalmi szervezet képviselő~ének lakcíme megváltozott 

A képviselő lakcíme: 1174 Budapest, Minár Gy. u. 2. 

Az alapszabá.ly·'módosításának k~lte: 2009. november l. , . 
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A végzés ellenf kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. 

, INDOKOLÁS 

A szervezet kérelmet terjesztett elő a, szervezet nyilvántartási adataiban bekövetkezett változás 
nyilvántartásba vétele iránt. 

A bíróság megállapította, hogy a szjükséges okiratokat a kérelmező becsatolta, ezért a bíróság 
az egyesülésijogról szóló 1989. év~ II. törvény 15. §(2) bekezdése, valamint a 6/1989. (VI.8.) 
IM rendelet l. §(l) bekezdése alapjián a rendelk(~ző részben foglaltak szerint határozott. 
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Budapest, 2009. évi november hó 2~. napján 

Dr. Homolya Szilvia s.k. 
bíró 


