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Katona-Berényiné Ferencz Krisztina Költségvetési 
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Jogi, törvényességi szempontból 

ellenőrizte: 

 

Dr. Dallos Andrea jegyző 

 

Képviselő-testületi ülés 

időpontja: 

 

2020. október 29. 

 

A rendelet-tervezet és a határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 10. § (2) bekezdése rendelkezik az Önkormányzatok törvényben meghatározott kötelező 

és általa önként vállalt feladat- és hatásköreiről.  

 

A fenti jogszabály alapján a helyi önkormányzat - a helyi Képviselő-testület (vagy a helyi 

népszavazás) döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, 

amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi 

közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként 

vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt 

önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a 

célra biztosított külön források terhére lehetséges. 
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I./ Előzmények 

 

A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) korábbi, 2019. május 1-jétől 2020. 

szeptember 25-ig hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) – 

önként vállalt feladatkörben – „az Újpesti Cseriti jótékonysággal összefüggő feladatainak teljes 

körű koordinációjára” hivatott szervezeti elemként nevesített egy a Polgármesteri Kabinet 

szervezeti egységébe tartozó Polgármesteri Titkárság alegységén belüli ún. „CSERITI-

csoportot”. 

 

(A CSERITI, azaz a közhiteles cégnyilvántartásban Charity Hungary Közhasznú Nonprofit Kft. 

néven nyilvántartott gazdasági társaság – mint jótékony, társadalmilag hasznos projekteket 

generáló, szociális szövetkezeti keretek között adománybolt-hálózatot működtető szervezet – 

„ernyőmárkája”, amely Újpesten elsődlegesen „műanyag kupakgyűjtő” akciójáról ismert.) 

 

A Hivatalon belüli CSERITI-csoport feladata lehetett az Önkormányzat e célra elkülönített 

alszámlájára érkező adományok kezelése, valamint a támogatási kérelmek elbírálása is. A 

rendelkezésre álló adatok szerint korábbi a szervezeten belüli csoport érdemben nem működött. 

Ezért is tett Kabinetünk javaslatot az a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének célszerű 

módosításaira, amely a Jegyző gondozásában került a Képviselő-testület szeptemberi ülése elé. 

 

II./ A döntéshez szükséges információk 

 

A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 2020. szeptember 24-i képviselő-testületi ülésen történő 

módosítása következtében a CSERITI-csoport megszűnt, így a jótékonysággal összefüggő 

feladatok koordinációjára hivatott szervezeti alegység sem. Ugyanakkor magának a 

feladatkörnek az ellátását, és az erre fordítható pénzeszközök mobilizálását szükségesnek tartjuk, 

ezért javasoljuk egy ilyen célú önálló pénzügyi alap létrehozását, és az azzal történő rendelkezés 

jogával a Képviselő-testület Közművelődési és Oktatási Bizottságának felruházását. 

Indokolt tartjuk ugyanis egyidejűleg magának a tevékenységi körnek a kiszélesítését, az egyedi 

adományszerző akciókon túlmutató szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység 

megerősítését a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése céljából. 

Mérlegelve tehát Önkormányzatunk lehetséges mozgásterét, a legcélszerűbb megoldásnak azt 

tartjuk, ha az Önkormányzat rendeletet alkot azzal az elsődleges céllal, hogy segítséget nyújtson 

az Újpesten élő hátrányos helyzetű gyermekek számára a megfelelő életkörülmények 

biztosításához, különösen ahhoz, hogy egyenlő eséllyel induló, boldog, egészséges és 

kiegyensúlyozott gyermekeket nevelhessenek az újpesti családok. További célunk, hogy 

elősegítsük a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtését. 

 

Álláspontunk szerint az Önkormányzat és intézményei 2020. évi összevont költségvetéséről és a 

végrehajtás szabályairól szóló 7/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: 

Költségvetési rendelet) a fent említett „CSERITI-csoport” tevékenységéhez rendelt, az 

elkülönített bankszámlán lévő 2.000.000 Ft összegű előirányzat átcsoportosításával (annak 

terhére) az általunk javasolt Jótékonysági Alap megteremthető. 

 

A Költségvetési rendelet 12. §-a értelmében azonban a kiemelt előirányzatok közötti 

átcsoportosítás joga  a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik (akárcsak a 

rendeletalkotás). 

Mindezekre figyelemmel előbb az alábbi határozati javaslat, majd az előterjesztés mellékleteként 

csatolt rendelet-tervezet elfogadásra indítványozom. 

 

A rendelet-tervezet előzetes társadalmi egyeztetését – figyelemmel az Képviselő-testület SZMSZ 

54. § (2) bekezdésének i) pontjára, és tekintettel arra, hogy „annak sürgős elfogadásához 
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kiemelkedő közérdek fűződik” – a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről 

szóló 2010. évi CXXXI törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében mellőzhettük. 

 

III./ Határozati javaslat  

 

1. 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …../2020. 

(……..) határozata az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alap létrehozásáról és pénzügyi 

támogatásáról  

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a korábbi CSERITI-csoport tevékenységével kapcsolatos 

kiadások fedezetére, az erre a célra elkülönített bankszámlán lévő összegből 2.000.000 Ft – azaz 

kétmillió forint – keretösszeg terhére Újpesti Gyermekekért Jótékonysági Alapot hoz létre, és 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alap létrehozásával 

kapcsolatos bevételi és kiadási vonzatait az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének soron 

következő módosításakor jelenítse meg.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. november 30. 

 

2. 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

elfogadja Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alap (UGYJA) létrehozásáról és felhasználásáról 

szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (……) önkormányzati rendeletét. 

 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

 

Budapest, 2020. október 22. 

             

          

 Bedő Katalin 

        alpolgármester 

 

 

 

 


