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A Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft. főbb
tájékoztató adatai:
A társaság, cég neve:

Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft.

A társaság székhelye:

2721 Pilis, Gubányi Károly u. 1025/123.

A társaság működésének
megkezdésének időpontja:

2018. augusztus 02.

Cégbejegyzés száma:

13-09-194707

A társaság adószáma:

26397054-2-13

Az alapító tulajdonosok megnevezése:

Pilis Város Önkormányzata

A társaság formája:

Nonprofit Kft.

A társaság időtartama:

határozatlan

Tulajdonosok aránya:

Pilis Város Önkormányzata 100%

Törzstőke:

3 millió Ft

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ:
A Csernai Pál Közösségi Központ 2018. augusztus 2-án került cégbejegyzésre, mint
Nonprofit Kft. Pilis Város Önkormányzatával 2018. augusztus 30-án került sor a közművelődési
megállapodás megkötésére.
A közművelődési feladatokat is ellátó Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft. Pilis
kulturális és közösségi életének központjának a szerepét szándékozik betölteni, s idővel a
város határain túlmutató kisugárzásával központi szereplője lenni a vonzáskörzet kulturális
életének is.
Palettáján képzőművészeti programok, zenei, mozgásművészeti, színházi, irodalmi,
tudományos ismeretterjesztő események éppúgy megtalálhatók, mint a civil közösségek
rendezvényei. Gyerek programok és családi napok is szerves részei a kínálatunknak.
Újonnan elindult intézményről van szó így lehetőség nyílik egy újat alkotni és maradandó
benyomást kelteni a város lakóinak. Reményeink szerint a magyar művészeti élet sok-sok

3

kiválósága is meg fog fordulni nálunk sőt már többen is vendégeink voltak de ugyanolyan
büszkék leszünk arra is, hogy a városi intézmények és civil szervezeteinek rendezvényeinek is
helyet adhatunk.
A 2019-es év a beindításra, a köztudatba emelésre, az igény felmérésre épült.
Mindennapi munkánk szakmai alapját az 1997.évi CXL. törvény „a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről" alkotja. A törvény III. és IV. része
rendelkezik a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatairól.
A központ feladata az alapítók és a fenntartó által meghatározott és elfogadott
alaptevékenység végrehajtása.
A Közösségi Központ munkatervének összeállításakor figyelembe kellett venni a Pilis Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendeletét az
Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól és a helyi közművelődési,
közgyűjteményi tevékenység támogatásáról.

Ügyvezetői beszámoló a 2019. évi szakmai
tevékenységről:
Az épületbe való beköltözés előkészítése tette ki a januári hónap első pár hetét. Az Alex bútor
folyamatosan, részletekben szállította a bútorokat így azok átvételét és lepakolását kellett
megszervezni a Városüzemeltető Kft. közreműködésével.
A megnyitó rendezvényre 2019. január 20-án került sor, erre az alkalomra rendben kellett
lenni mindennek. (mobiliák felszerelése, színpad függönyök, kézszárítók stb.
Büfé üzemeltetésére megkeresni a bérlőt, villanyszerelővel egyeztetni, az irodák és a
recepciós pult folyamatos felszerelése a mindennapi munkára.
Kialakítani egy állandó beosztást, mely alapján a munkatársak dolgoznak a nyitva tartáshoz
igazodva. Itt szeretném megjegyezni, hogy bizonyos tanfolyamok miatt a nyitva tartásunk
hosszabb 2 napon, mint a hivatalos. Elindítani a honlapot, a programokhoz plakátokat
készíteni meghatározni, hogy a jegyárusítás miként történjen.
Egyszerűen birtokba venni az épületet a mindennapos használatra, felmérni a hibákat és
azokat javítani valamint a hiányzó felszereléseket beszerezni. (Például növények az aulába
felajánlások alapján, kukák vásárlása stb.)
A központ mindennapi működését a napi nyitva tartás és az állandó programok (tanfolyamok)
illetve az eseti terembérletek biztosítása, az információszolgáltatás és jegyeladás, a
háttérmunkák folytatása és a rendezvények lebonyolítása jelenti, melyet a testület által
elfogadott költségvetés tesz lehetővé.
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2019. év végére nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy egy nagyjából zökkenőmentes
működésre álltunk rá, könnyebben adaptálódunk a mindennapi vagy az eseti problémák
megoldására. A folyamatos használat megvilágítja az esetleges működési hibákat,
hiányosságokat ezek természetesen már vagy megoldásra kerültek vagy kijavításuk
folyamatban van.
Az alapok sem voltak meg januárban, viszont alig egy év elteltévelegy jól működő rendszer
került kialakításra, amin még mindig van ugyan fejleszteni való, de a személyzeti összetételben
kialakult változások minőségi javulást mutatnak és egy olyan kollektíva létrejöttét, mely
kitűnően ellátja a központ működésével kapcsolatos feladatokat. 2019. év december végére
egy jól működő, népszerű intézmény lettünk, kevés negatív kritikával és tele reményekkel,
hogy a 2020. is sikeres, ha nem sikeresebb év lesz.
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Partnerség kialakítása és fenntartása:
A központ egyéb feladatai közé tartozik a közművelődési alapszolgáltatások ellátása az
Önkormányzattal kötött megállapodás révén. Ennek szerves része más pilisi intézményekkel
való kapcsolattartás és együttműködés ebbe belevonva a helyi nemzetiségi önkormányzatot
is.
Eddig szorosabb kapcsolatban a Gubányi Károly Általános Iskolával és a Kármán József Városi
Könyvtár és Közösségi Házzal vagyunk. Az intézmények már több, saját rendezvényt tartottak
meg nálunk. Kialakult egyfajta együttműködés a Pilisi Játékország Óvodával és a
Városüzemeltető Kft-vel is.
Ilyen a január 21-26-ig megvalósult Kultúra hete elnevezésű programsorozat, melyet a
könyvtárral közösen szerveztünk.
-

-

Január 22-én Bakosi Mária „Szép magyar tájak" című kiállításának megnyitója volt a
Csernai Pál Közösségi Központ Dísztermében.
2019. január 24-én 18 órai kezdettel „Magyarnak lenni” címmel, Kautzky Armand Jászai
Mari-díjas színművész, Alagi János énekművész és Pozsár Andrea zongoraművész
zenés-verses estje a Csernai Pál Közösségi Központ Színháztermében.
2019. január 25 -én harmadik alkalommal került megrendezésre a Baranyi Ferenc
Szavalóverseny, melyet a Gubányi Károly Általános Iskola, valamint a Kármán József
Városi Könyvtár és Közösségi Ház közösen szervezett, a központ színháztermében.

2019. március 15-én segítettünk és részt vettünk a Március 15. Városi rendezvény
megszervezésében.
2019. március 28-án Gubányi Károly Iskola szervezett egy rendhagyó irodalom órát egy
színházi előadással a tanulóinak Bosnyák Viktória szereplésével.
2019. április 12-én nálunk került megrendezésre a könyvtár által szervezett Költészet Napi
ünnepség Rékasi Károly közreműködésével.
2019. május 4-én a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat zenés délutánjának is a Központ adott
helyet.
2019. május 7-én sikerült a Pilisi Játékország Óvodával is szorosabbra fűzni a kapcsolatot. Egy
ingyenes színházi előadással kedveskedtünk a kicsiknek.
2019. május 18-án a Gubányi Károly Általános Iskola Alapítványi Gálája is nálunk került
megtartásra.
2019. május 25-én a Városi Gyereknap is a mi szervezésünkben az önkormányzat
támogatásával nálunk a helyszínen valósult meg. A Csernai Pál Közösségi Központ parkjában,
parkolójában és épületében.
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2019. május 30-án Pilis Város Önkormányzata az évi kötelező közmeghallgatást a közösségi
központban tartotta meg.
2019. június 3-án az önkormányzattal közösen megszervezett Városi Pedagógus Napnak mi
adtuk a helyszínt így kényelmesen és méltó körülmények között lehettek felköszöntve a
pedagógusok.
2019. június 4-én az Önkormányzat támogatásával, de általunk megszervezve került sor a
Trianon alkalmából megrendezett városi megemlékezésre.
2019. június 12-én a Pest Megyei Könyvtárosok Könyvtári Napját a Kármán József Városi
Könyvtár a központba szervezte meg. Így mi adhattuk a helyszínt egy ilyen tiszteletre méltó
eseménynek.
2019. június 16-án a Zeneiskola is úgy döntött, hogy a központban szeretné megtartani az
évzáró koncertjüket.
2019. augusztus 20.- városi ünnepség az Önkormányzat támogatásával, általunk
megszervezve.
2019. szeptember 14-én az Önkormányzat megbízásából az általuk biztosított költségkeretből
szerveztük meg a Város Napokat a központ kinti és benti területén.
2019. szeptember 20-án az Önkormányzat részére megszerveztük és lebonyolítottuk az
Autómentes Napot a Vatyai út melletti parkban, nagyon sikeres volt a visszhang szerint. Ennek
a rendezvénysorozatnak a keretén belül volt nálunk szeptember 21-én Pintér József
rendőrfőtörzs zászlós egy balesetmegelőző előadást tartani.
2019. szeptember 27-én a Szlovák Önkormányzat újabb sikeres rendezvényt bonyolított le
nálunk.
2019. szeptember 29-én az Önkormányzat megbízásából és az általuk biztosított
költségkeretből került megszervezésre nálunk a központban az Idősek Világnapja is.
2019. szeptember 30-án a Kármán József Városi Könyvtár hozta el hozzánk a Népmese
Világnapja alkalmából szervezett gyerekszínházat az óvodások részére.
2019. október 1-6-ig a nemzetközi Guppi párok versenyének adott otthont a központ az
önkormányzat támogatásával.
2019. október 22. a Gubányi Károly Általános Iskola szervezte hozzánk a filmvetítését.
2019. november 9-én a KÖSZ Egyesület tartott nálunk egy egész napos rendezvényt.
2020. november 15. Pilis Város Önkormányzatának megbízásából a Szociális Munka Napja
alkalmából köszöntöttük a szociális területen dolgozókat.
2019. november 18-án szintén a Gubányi Károly Iskola jött el hozzánk egy általuk szervezett
előadás sorozatra.
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2019. november 22-én egy Jótékonysági koncertnek adtunk otthont egy egyesület kérésére.
(BIZSU)
2019. november 24-én a Pilisi Gyermekotthon javára szervezett jótékonysági koncertre
adtunk lehetőséget.
2019. november 29. Pilisi Ifjúsági Klub teadélutánja.
2019. december 3-án a Kármán József Városi Könyvtár szervezésében volt Mikulás napi
színház helyszíne a Csepi.
2019. december 7-én a Gubányi Károly Általános Iskola kérte el tőlünk a nagytermet és
vetítővásznat használatra.
2019. december 8-án Pilis Város Önkormányzatának Mikulás Napi és adventi rendezvényének
adott otthont a Központ.
2019. december 19-20-án karácsonyi műsor a Gubányi Károly Általános Iskolásoknak.

Összefoglalva, nagyon sokan használják szívesen a Csernai Pál Közösségi Központ épületét és
technikáját a saját rendezvényeikhez illetve az önkormányzati programokat mi a Csernai Pál
Közösségi Központ dolgozói szervezzük meg és bonyolítjuk le kiadott utasítások alapján.

Marketing:
A központ kiemelkedő fontosságúnak tartja a marketing tevékenységet, mert az intézmény és
a programok menedzseléséhez elengedhetetlen a nyilvánosság. Mind a részét képezi ennek a
Közösségi oldalon való szereplés (Facebook), az önálló honlap működtetése
(www.csernaikozpont.hu) és természetesen a nyomtatott plakátok és szóróanyagok
kihelyezése a város főbb területein, a város újságjában (Hírnök) való szereplés. A nagyobb
rendezvényeink felkerülnek a jegy.hu oldalra, mely országos látogatottságú. A marketing
tevékenység még fejlesztésre szorul a jövőre nézve, dolgozunk a hatékonyabbá tételén. A
költségvetés során külön lett csoportosítva a marketing tevékenységekre egy összeg, de abban
bíztunk, hogy külön ráfordítás nélkül is eredményes lesz. Sajnos bebizonyosodott, hogy a
jövőben szükség van több pénzt költeni a reklámra, szükséges a nagyobb anyagi ráfordítás.
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December 31-ig megvalósuló saját rendezvények:
2019. január 20. Megnyitó előadás- Gergely Théater: Paprikáscsirke avagy Stex és New York
színdarab
2019. január 26. Csányi Sándor Önálló estje (duplán)
2019. február 09. Pódium Színház- Óz, a nagy varázsló című gyerekelőadása
2019. február 22. Pódium Színház- Charley nénje című színdarab
2019. március 02. Retro disco
2019.április 06. Tihanyi Vándorszínház- Hamupipőke című gyerekelőadása
2019.április.13. Tavaszi Bál
2019.április 27. Pódium Színház- Piroska és a Farkas című gyerekelőadása
2019. május 09. L’art Pour Lart színház- Mintha elvágták vol című előadása
2019. május 11. Ricsi Disco
2019.május 18. Fogi Színház- Süsü a sárkány című gyerekelőadása
2019.június 01. Pesti Művész Színház- Az asszony körbejár című vígjátéka
2019. július 07. Mozgó Mozi (egész napos filmvetítések)
2019. augusztus 04. Nyáry- Nyári Muzsika (helyszíne a Beleznay Nyáry Kastély udvara) Nyári
Károly, Nyári Alíz, Nyári Edit és a Pilisi Zenész Egyesület közreműködésével
2019. augusztus 17. Mozgó Mozi (egész napos filmvetítések)
2019. október 11. Rocktörténeti kiállítás és koncert
2019. október 27. Mozgó Mozi (egész napos filmvetítések)
2019. november 16. Mese Mátyás királyról című gyerekelőadás
2019. november 23. Mozgó Mozi (egész napos filmvetítések)
2019. december 7. Csárdáskirálynő- Nagyoperett
2019. december 21. Bereczki Zoltán adventi koncertje

Nagyon sok hétvége foglalt volt terembérletes programokkal, így nem igazán maradt
lehetőség, saját szervezésű rendezvényt megvalósítani.
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Állandó vagy eseti terembérleteink:
Minden hétfőn és szerdán délután Dance Fan Táncstúdió tartotta nálunk az óráit 06 hó végéig.
Indítottunk gerinctornát is. A március- április a teszt időszak volt, hogy megtudjuk hány fő a
lemorzsolódás és utána várható folyamatos szerződés. Megvan a folyamatos szerződés
határozatlan időre. Az udvarunkat is igénybe veszik, ami nekünk igen kedvező, mert nem
használják a világítást stb., és a terem addig másnak is kiadható.
2019. Február 26., március 3. Biztonsági őr képzés vizsga
2019. Március 13. 20. Vegán főző tanfolyam
2019. Március 23., 24. Kriston intimtorna
2019. Március 30. Születésnapi rendezvény
2019. Március 30. és 06.27. Orvosi vizsgálat kitelepülés
2019. április 8-9. Vándorfény Galéria kiállítása és festmény vására
2019.április 16. Dr. Csernus Imre előadása
2019.április 25. Pest megyei és Érd megyei jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara kihelyezett
szakma választó busza
2019.május 04. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat zenés délutánja
2019. május 26. Gyereknapi árusok területbérlete
2019. augusztus 24. Polgár Zita motivációs szakember előadása
2019. augusztus 31. Szüreti Bál a Nép és Gazdakör szervezésében
2019. szeptember 22. Apacuka együttes gyerekkoncertje
2019. szeptember 27. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat zenés délutánja
2019. október 26. Zenés Délután Csurikával és vendégeivel
2019. november 28. Kitelepült orvosi szűrővizsgálat
2019. december 15. Dance Fan táncstúdió év végi gálája
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Kiállítások és képzőművészeti események:
Májustól indítottuk el kiállítássorozatunkat, melynek keretén belül pilisen és környékén élő
tehetséges, amatőr alkotóművészeknek biztosítunk lehetőséget egy önálló kiállítás keretében
megmutatni a nagyközönségnek a munkáikat.

3. Kortársművészeti kiállítások a tárgyévben
A kiállítás címe, A
kiállítás Időtartam Kiállítás
művész neve
helye
(nap)
típusa

Művészeti ág

Látogatók

1.

4.

5.

7.

Bakosi Mária: Díszterem
10
"Szép magyar
tájak"
Vándorfény
Színházterem 2
Galéria

egyéni
kiállítás

képzőművészet 80

országos
csoportos
kiállítás

vegyes

Nagy
Bernadett
Joó Gabriella:
Fára
tetoválok
Princz
Mihály: Pilis,
ahogy
én
látom
Ajtai József:
Úton, útfélen
Témák
és
Technikák

egyéni
kiállítás
egyéni
kiállítás

képzőművészet 50

fotóművészet

2.

3.

Díszterem

15

Díszeterm

15

Díszterem

20

egyéni
kiállítás

Díszterem

14

Díszterem

12

egyéni
képzőművészet 90
kiállítás
helyi
vegyes
90
csoportos
kiállítás
nemzetközi vegyes
200
csoportos
kiállítás

Guppi párok Nagyterem
kiállítása

2

Rocktörténeti Nagyterem
kiállítás

5

Természet
csodái
Össz: 10

35

Foglalkoztató 1

képzőművészet 60

120

országos
csoportos
kiállítás

vegyes

100

egyéni
kiállítás

vegyes

60
885
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KÖLTSÉGVETÉS:
A Csernai Pál Közösségi Központ Pilis Város Önkormányzata által elfogadott 2019. évi
költségvetése összesen 67.357.600 Ft. Ebből működési támogatásként 59.233.600 Ft-ot ítélt
meg a Testület az intézmény számára.
A Könyvelőtől kapott kimutatás, mérleg és egyszerűsített beszámoló részletezi a Csernai Pál
Közösségi Központ Nonprofit Kft. 2019.évi gazdálkodását és eredményét.

Készült: Pilis, 2020.05.19.

_______________________
Ljubimov Krisztina

_______________________
Tokai Katalin

Ügyvezető igazgató
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