
 

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 

POLGÁRMESTERE 

:1041 Budapest, István út. 14.  :231-3131  Fax:231-3133 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. január 26-i ülésére 

Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának SZMSZ 
módosítása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest, IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2011. őszén indította el jótékonysági önkéntes 
szerveződését, melyet Újpesti Cseritinek nevezett el. Az elnevezést az angol charity (jelentése: 
jótékonyság) ihlette annak magyarításával, emblémájául egy szívformával összekötött cseresznyepárt 
választott.Az Újpesti Cseriti küldetése, hogy a jótékonyság fogalmának széleskörű terjesztésével az 
újpesti közösség összetartozását elmélyítse, az egymásra való odafigyelést és felelősségvállalást 
erősítse. 
A kezdeményezéssel elsődleges célunknak tekintjük, hogy az újpesti emberek Újpestet otthonuknak 
érezzék, törődéssel forduljanak városuk és társaik felé. Legfőbb értéknek tekintjük a csapatban 
dolgozók odaadását és hitét, amivel célokat szolgálják.Törekvésünk, hogy a jótékonyság eszméjével 
tegyük Újpestet olyan otthonná, ahol az elesettek támogatást, az idősek gondoskodást, a gyermekek 
szeretetet, az adományozók megbecsülést kapnak.  
IV. Kerület Újpest Önkormányzata a karácsonyi jótékonysági program sikerére tekintettel, akként 
döntött, hogy a jótékonysági kezdeményezésnek szervezeti formát is ad és a Polgármesteri Kabineten 
belül létrehozza az Újpesti Cseriti Csoportot, hogy a jótékonysági akciókat kiszélesítse, és az újabb 
gyűjtéseket felkészült struktúrával segítse.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát akként módosítsa, hogy a Polgármesteri Kabineten belül létrehozza az Újpesti Cseriti 
Csoportot, melynek feladata a jótékonysággal összefüggő feladatok teljes körű koordinálása. A PH 
SZMSZ terjedelmére való tekintettel a Jogi és Képviselői Irodán tekinthető meg. 

2012. január 20 

Határozati Javaslat: 

Budapest,IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben megfogalmazott 
célok érdekében módosítja a 143/2011. (V.26.) számú határozatával elfogadott, a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló határozatát.A Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét akként módosítsa, hogy a Polgármesteri 
Kabinet szervezeti egységeként hozza létre az Újpesti Cseriti Csoportot a jótékonysági feladatok teljes 
körű koordinálására. 

Felelős:  végrehajtás és kihirdetés tekintetében Polgármester útján a Jegyző 

Határidő:  azonnal 
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