A „Pilis Városért” Közalapítvány
2019. évi közhasznúsági jelentése
„Pilis Városért” Közalapítvány
Kuratóriuma részére
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Alapító részére
Tisztelt Kuratórium!
Tisztelt Alapító!
A „Pilis Városért” Közalapítvány nevében, törvényi kötelezettségünknek eleget téve – melyet
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Khtv.) 29. § (6) - (7)
bekezdése ír elő – az alábbiakban tesszük meg, a Közalapítvány 2019. évi működésével
összefüggő közhasznúsági jelentésünket:
I.
A Közalapítvány 2019. évi gazdálkodásáról szóló írásbeli beszámolója szerint, 2019.
január 01-jén 604 e Ft állt a Közalapítvány rendelkezésére.
- a Közalapítvány Szja 1 %-ból származó bevétele:
69 e Ft.
II.
A Közalapítvány pénzeszközeiből 2019. évben csak az alábbi kiadások teljesítésére került sor
a beszámolási időszakban:
1.) Az OTP Bank Nyrt – 2019. évben, számlavezetésért és a posta költségek fedezése
céljából, - 14 e Ft összeget emelt le a Közalapítvány bankszámlájáról.
2.) 39.200 Ft cél szerinti juttatásként a Gubányi Károly általános iskola diákjainak részére
28.230,- Ft összegben történt támogatás - tanév végén, tanulmányi eredményeik
elismerésének jutalmazásaként illetve a Néptánc és a Madárbarát szakkör
támogatásaként, valamint a Pilis Rendőrőrs járőreinek rendelkezésére álló szolgálati
mobiltelefonok biztonsági tokjára 10.970 Ft támogatási összeg került kifizetésre.
A Közalapítvány 2019. évi összes, teljesített kiadása 53 e Ft-ot tett ki.
2019. december 31-én a Közalapítvány rendelkezésére álló pénzeszköze: 620 e Ft.
III.
Ezúton tájékoztatom az Alapítót, a Közalapítvány Kuratóriumát, valamint a Közalapítvány
Ellenőrző Bizottságát, hogy a „Pilis Városért” Közalapítvány 2019. évben cél szerinti juttatást
a Gubányi Károly Általános Iskola tanulói, az iskola Néptánc és Madárbarát szakkör tagjai
valamint a pilisi rendőrségnek nyújtott.
A Közalapítvány tisztségviselői, könyvelője és segítő munkatársai évek óta önkéntesen, térítés nélkül végzik munkájukat.
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IV. szakmai, írásbeli beszámoló:
A Közalapítvány kuratóriumának döntései alapján befogadott támogatási összegeket a
támogató által megjelölt célok - melyek egyben az alapítvány okiratba foglalt céljai is megvalósítására a következő pénzügyi évben (2020. évben) megjelölt támogatási célokra
fordítja.
A Közalapítvány célja közé tartozott 2019. évben, továbbra is a jelenlegi játszóterek,
sportcélú felületek karbantartása, különösen a Vatyai úti sportpark területén meglévő
játszóeszközök évenkénti állagmegóvása, karbantartása, továbbá a településen élő lakosság
egészséges életmódra nevelése és egyúttal – összefogva a települési önkormányzattal, a
településen működő, jelentősebb civil, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel – a város
arculatának szebbé tétele, a városias fejlődés feltételeinek előbbre vitele, ehhez kapcsolódóan
a település közbiztonsági helyzete javítását szolgáló működési feltételrendszerének javítása.
Pilis, 2020. október 14.
Rabi – Rizmajer Andrea
a Kuratórium elnöke

Tisztelt Kuratórium!
Tisztelt Alapító!
A Khtv. „VI. fejezet Civil szervezetek könyvvezetésének, beszámolási rendjének szabályai”
címszó alatt a 27. – 30. §-okban szabályozza a Közalapítvány tárgyévi, tárgyidőszaki
beszámolója, valamint közhasznúsági jelentése készítésének, elfogadásának illetve
jóváhagyásának eljárásrendjét:
A Közalapítvány hatályos Alapító Okirata valamint a Khtv. rendelkezései szerint a
Közalapítvány 2018. évi tevékenységét összefoglaló ún. közhasznúsági jelentést az Alapító,
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fogadja el.
Fentieken túlmenően, a Közalapítvány Alapító Okiratának 13.2./ alpontja és 13.3./ alpontja –
az Alapító által elfogadott közhasznúsági jelentése, valamint a Kuratórium által elfogadott és
az Alapító által jóváhagyott beszámolója közzétételével, nyilvánosságra hozatalával
kapcsolatban – rögzíti az alábbiakat:
„13.2./ A Kuratórium elnöke köteles – a Közalapítvány nevében – a Közalapítványt tárgyévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót teljes terjedelemben, az Alapító általi jóváhagyást követő
30 napon belül
a., az Alapító munkaszervezete, Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által
működtetett és üzemeltetett városi honlapon (www.pilis.hu),
b., a Kuratórium által fenntartott és működtetett Közalapítvány honlapján közzé tenni.
13.3/ A kuratórium elnöke köteles – a Közalapítvány nevében – a Közalapítvány tárgyévi
gazdálkodásáról szóló beszámoló fontosabb – gazdálkodással kapcsolatos – adatait, valamint
a közhasznúsági jelentés – működéssel, közhasznú cél szerinti tevékenységgel összefüggő, kiemelt megállapításait, az Alapító általi jóváhagyását követő 60 napon belül – az
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Önkormányzat által kiadott ún. időszaki lap, „HÍRNÖK” c. lap tárgyévet követő év III.
lapszámában megjelentetni.”

A fent írtak alapján, az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Kuratórium elé:
Határozati javaslat
1./ A „Pilis Városért” Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy javasolja az előterjesztés
részét képező, a Közalapítvány 2019. évi közhasznúsági jelentésének tervezetét – az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján – az Alapító Pilis Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete részére elfogadásra.
2./ A Közalapítvány Kuratóriuma felkéri elnökét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről
írásban értesítse a település polgármesterét, valamint a „Pilis Városért” Közalapítvány
Ellenőrző Bizottságának elnökét.
Felelős: Rabi – Rizmajer Andrea, a Kuratórium elnöke
Határidő: azonnal, illetve a 2./ pontban meghatározott feladat végrehajtására: az ülés
megtartásától számított 15 napon belül.
Pilis, 2020. 10. 14.
Rabi – Rizmajer Andrea
a Kuratórium elnöke
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