ELOTERJESZTÖ

Pilis Város Polgármestere

Előterjesztés száma: 194/2020.

NYILT ÜLÉSENtárgyalandó!
A határozatijavaslat elfogadásához
eevszerű többségszükséges.
ELOTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. október 29-i ülésére

Tárgv: Javaslat a "Pilis Városért" Közalapítvány Kuratóriuma 2019. évi gazdálkodásáról
szólő beszámolója elfogadására és jóváhagyására valamint az alapitványt érintő aktuális
kérdésekmegvitatására

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton tajékoztatom T. K.épviselő-testületet, hogy Rabi-Rizmajer Andrea a "Pilis Városért"
Közalapítvány kuratóriumának elnöke elkészítette a "Pilis Városért" Közalapítvány 2019. évi
gazdálkodásárólszóló irásbeli beszámoló - tervezetét.

Tajékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kurátorok felülvizsgálata is aktuális
ugyanis sajnálatosan egy tag elhunyt valamint egy tag képviselői tisztségében lett megválasztva, de
már nem a testület tagja, ezért helyette is más személyt kell választani.

A legutóbbi Kuratóriumi és EIlenőrző Bizottsági együttes ülésen lemondott a Közalapítvány elnöke
és 4 tag valamint az Ellenörző Bizottság elnöke és tagjai. Az alapítvány jogszerü működéséhez a
tagok pótlásaelengedhetetlen.

Kérem tegyenek javaslatot az alapítvány további működése kérdésében. Amennyiben a működést
továbbrais fent kívánják tartani a személyekpótlásárais kéremajavaslatokat.
Kérem a T. Képviselö-testületet, valamint a T. Szakbizottságokat, hogy tárgyalják meg a
megküldöttirásosanyagot.

Fent írtak alapjánazalábbihatározatijavaslatotterjesztem a T. Képviselö-testületelé:

I. Határozati javaslat
Pilis Város Onkormányzatának Képviselő-testülete:

L/ a "Pilis Városért" Közalapítvány (székhelye: 2721 Pilis, Kossuth L. út. 47 - 49., adószáma:
18678015-1-13) 2019. évi gazdálkodásáról szóló irásbeli beszámolót és a hozzá kapcsolódó
eredmény-kimutatástjóváhagyja és elfogadja.

1. 1 felkéri a polgármesteren keresztül a Közalapítvány Kuratóriumának elnökét, hogy a "Pilis
Városért" Közalapítvány 2019. évi - Alapító által - elfogadott gazdálkodásáról szóló beszámolót

küldje meg a Budapest Kömyéki Törvényszék (1143 Budapest Thököly u. 97-101. ), mint

társadalmi szervezeteket kezelő, nyilvántartó szerv részére.

Felelős: I./ pont tekintetében nincs, a 2.1 pont tekintetébenpolgármester,
Határidő: 1.1 pont tekintetében azonnal, a 1. 1 pont tekintetében azonnal és folyamatos,
II. Határozati javaslat

1./ Pilis VárosOnkormányzatánakKépviselötestülete úgy dönt, hogy az általalétrehozott, a Pest
Megyei Bíróságnál 1. Pk. A. 60132/1997. ügyszámon AK. 1450 sorszám alatt nyilvántartásba vett
"Pilis Városért Közalapítvány" (a továbbiakban: Közalapítvány) Alapító Okiratának ...... számú
módosítását 2020. .................. -i hatállyal fogadjael és hagyjajóvá.
1. 1 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy "Pilis Városért" Közalapítvány Kuratóriumának tagjainak a
következő személyeket választja meg:
Elnök:
Titkár:
Tagok:
Képviselő joeállású tag:

3., A Képviselő-testület úgy dönt, hogy "Pilis Városért" Közalapítvány K.uratóriuma Felügyelö
Bizottságatagjainaka következószemélyeketbízza meg:
Elnök:
Taeok:

4., A Képviselő-testületfelkéri a polgármestert, hogy a 2./ és 3./ pontban foglalt döntésrölírásban
értesítse a 1-3. 1 pontbanfoglalt személyeket.
5., A K.épviselő-testületfelkéri a polgármestert, hogy a 4./ pontban foglalt döntésvégrehajtására a
szükségesintézkedésekettegye meg.
Felelős: Hajnal Csilla polgármester
Határidő: azonnal, a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 15 napon belül, a

változásPest MegyeiBíróságnál történőbejelentésére:a döntéstkövető30 napon belül.
Pilis, 2020. október 16. napján.
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HLajnal Csilla
polgármester
Az elöteriesztést készitette: dr. Szabó Györgyjegyző
Az előterjesztés mellékletei:

"PilisVárosért"Közalapitvány2019. évi gazdálkodásárólszólo^beszámolója,
Az előteriesztés a szakmai követelménveknek megfelel: dr. SzabjSSSy^gxSjagxzo.
Az előteriesztés benyújtásárólértesült:
/^^-

Az eloteriesztés véleménvezésére iogosult/illetékes:t-a^K. épviSelő-t^tület Kulturális, Szabadidö és
Sport Bizottsága, Pénzügyi és Eilenörzésí Bizottsága,

Az előteriesztésmeetárgvalásához- eseti tanácskozásiioegal - javasolom meghívni:
a./ Rabi- RizmajerAndrea, a Közalapítvány Kuratóriumaelnöke,
b./ HadasJánosné,a Közalapítvány FelügyelőBizottságaelnöke,

