2./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2020. január 30-i ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontjában
foglaltak szerint a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejéről.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése az alábbiak szerint szabályozza
az óvoda nyári zárva tartását:
„Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben
meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák,
hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a nevelés
nélküli napokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.”
Somogyi Gáborné intézményvezető kérését mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
A képviselőtestület elrendeli, hogy az óvoda 2020. július 06-től – 2020. július 31.-ig zárva
tartson.
Annak a gyereknek a részére, akinek a szülője a gyermek felügyeletét más módon nem tudja
biztosítani, két hétre az ügyeletet az óvoda biztosítani köteles.
Az óvodavezető a zárva tartásról minden szülőt értesítsen.
Igény esetén az ügyeletet szervezze meg, 10 fő jelentkezőnél a gyermekek részére teljes
ellátást, az alatt a gyermekek felügyeletét kell biztosítani.
Határidő a szülők tájékoztatására: 2020. február 3.
Felelős: óvodavezető

Pilisszentkereszt, 2020. január 24.

Peller Márton
polgármester

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
Slovenská národnostná škôlka Mlynky
2098 Pilisszentkereszt Mester u. 2.
Tel./Fax: 06 26 347-530
E-mail: pilisszentkereszt@ovimlynky.t-online.hu

Ikt.: 13/ 2020
Tárgy: Az óvoda nyári zárva tartása

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt Fő u. 12.
Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő-testület!
Az óvodai szünetek, így az óvoda nyári zárva tartása a nevelési év helyi rendjének
szabályozási körébe tartozik. Időpontját, időtartamát jogszabály nem köti meg, önállóan kell
rendezni a fenntartóval történt egyeztetés után.
Célszerű, hogy óvodánk július hónapban tartson zárva:
2020. július 06-től – 2020. július 31.-ig
Ez az időszak a legideálisabb a felújításokra, a szükséges munkálatok elvégzésére.
Kérem az óvoda nyári zárva tartásához hozzájárulásukat.

Pilisszentkereszt, 2020. január 13.

Somogyi Gáborné
óvodavezető

4./Napirend: Polgármester 2020. szabadságolási terve
tájékoztatás

Polgármester 2020. évi szabadságolási terve
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Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2020. évi szabadságolási
tervét tudomásul vette.

Pilisszentkereszt, 2020. január 24.
Peller Márton
polgármester

5./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázati kiírás
elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2020. január 30-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények: Nyitrai Zsuzsanna Márta igazgató asszony jelezte, hogy idén nyugdíjba kívánna
vonulni. Mivel a Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói állásának betöltésére pályázatot szükséges kiírni, így megállapodtunk abban, hogy a pályázati eljárás lezajlását követően kéri az
igazgató asszony a felmentését.
A Kjt. 20/B. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló
megbízásra a 20/A. § (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
A Kjt. 20/B §-ának (2) bekezdése alapján a pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb
vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A Kjt. 20/B §-ának (3) bekezdése alapján, ha e törvény alapján a magasabb vezetői beosztás
ellátásához pályázatot kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is. (Közművelődési szakember I.)
A Kjt. 20/A. §-ának (3) bekezdése alapján a pályázati felhívásban meg kell jelölni:
a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
Ugyanezen szakasz (4) bekezdése értelmében a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán
kell közzétenni.
(az a)-c) pontban foglalt esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál - rövidebb nem
lehet.
(5) A pályázó - a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően - a pályázathoz
csatolja
a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat.
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a
pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi
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önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.
A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a
pályázati határidő lejártát követő
a) hatvan napon belül, vagy
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.
A benyújtott pályázat tartalma - törvény eltérő rendelkezése hiányában - csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül
nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti,
a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 6/A. § (1) bekezdése alapján a közművelődési intézményben az
intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott
bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
b) (A 6/A. § (1) bekezdés b) pontját a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 9. § a) pontja hatályon
kívül helyezte),
c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban
megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot
szerzett, és
d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.
A Kormányrendelet 6/G § (1) bekezdése alapján közművelődési intézmény, múzeum vagy
könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a
megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által
a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó
tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
A Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése alapján a közgyűjteményi és közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre szól.
A 7. § (4) bekezdése alapján az intézményvezető és az intézmény gazdasági vezető megbízás
ellátására vonatkozó pályázati felhívás a hivatalos lapban közzétehető. A pályázat benyújtásának határidejét minden esetben a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani.
A Kormányrendelet 7. § (5) bekezdése alapján a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a vezetői megbízatás feltételeit és a kapcsolódó juttatásokat, a megbízás kezdő időpontját, a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, ami 30 napnál rövidebb nem lehet. A pályáztatónak
biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.
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A Kormányrendelet 7. § (6) bekezdése alapján a bizottság tagja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai
szervezet képviselője is.
A Kormányrendelet 7. § (7) bekezdése alapján a pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel.
A Kormányrendelet 7. § (10) bekezdése alapján a pályázatokat a benyújtási határidőt követően
30 napon belül kell elbírálni. Amennyiben a pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon
belül meg kell ismételni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § a) bekezdése alapján „a) a képviselő-testület, közgyűlés valamint a polgármester hatáskörébe tartozó
választás, kinevezés, vezetői megbízás joga – a megyei közgyűlés elnökének választása kivételével – magában foglalja a felmentés, a megbízás visszavonásának jogát…”
A Kjt. 83/A § alapján az intézményvezetők tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja, tehát az éves szabadság időarányos részének kiadása az ő hatásköre.
A hatályos jogszabályok alapján a pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.
A 150/1992.(XI. 20.) Kormányrendelet 7. § (6) bekezdése alapján a pályázatot a munkáltatói
jogkör gyakorlója által felkért szakmai bizottság véleményezi, melynek tagja egy-egy a Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált tag is.
A (7) bekezdése alapján a pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. A bíráló bizottság üléséről készült
jegyzőkönyvre (hangfelvételre) a szolgálati titok védelmére vonatkozó előírások az irányadóak.
Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és
Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására ismét írjon ki pályázatot.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény 20-23. §-ban, illetve a végrehajtására kiadott 150/1992.(XI. 20.) Kormányrendelet 6-7 §-ban biztosított jogkörében eljárva a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár,
magasabb vezetői megbízására az alábbi pályázati kiírást jelenteti meg a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán:
Pályázati felhívás a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására (magasabb vezető)
Pályázati feltételek:
• felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, és/vagy felsőfokú könyvtárosi
végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú
szakirányú munkaköri szakvizsga,
• legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
• büntetlen előélet,
• számítógépes ismeretek,
• az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerinti akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyigazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezető tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat.
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(A megbízását követő egy két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a kulturális
szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó
tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak.
Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A pályázó mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel
rendelkezik, vagy a tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja)
Előnyt jelentő feltételek:
• német és/vagy szlovák nyelvtudás előnyt jelent.
• legalább 5 éves vezetői tapasztalat
• könyvtáros végzettség
A beosztáshoz tartozó, a illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése, olvasószolgálati és könyvtárosi feladatok) ellátása mellett magasabb vezetői megbízás
keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálást, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének
betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a
tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.
Az állás betöltésének ideje: a pályázat elbírálása után a munkakör betöltetlenségét követően.
Közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A magasabb vezetői megbízás ideje: határozott idejű, 5 év (2025.)
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• az iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,
• az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat,
annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül
elvégzi,
• érvényes, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
• szakmai önéletrajzot,
• az intézmény működésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő szakmai programot, vezetői elképzeléseket,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Bérezés: Kjt alapján + vezetői pótlék
A pályázat benyújtási helye:
Peller Márton polgármester
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.
A pályázatot 2 példányban szükséges benyújtani, és a borítékra kérjük ráírni: „Pilisszentkereszti
Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázat – csak a pályázat előkészítő bizottság
bonthatja fel.”
Felvilágosítás Peller Márton polgármestertől kérhető az alábbi telefonszámon: 26-547-501
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A pályázat benyújtásának a határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalon történő megjelenéstől számított 30. nap
(2020. ……..)
A pályázat elbírálásának határideje: A beadási határidőt követő 30 napon belüli Képviselőtestületi ülés.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Pilisszentkereszt, 2020. január 24.
Peller Márton
polgármester
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Feljegyzés
Tárgy: Közösségi Ház bérleti díjainak felülvizsgálata
A régióban bekövetkezett bérleti díjak változása, az üzemeltetési költségek folyamatos emelkedése mindenképp
szükségessé teszi a Közösségi Ház egyes termeire meghatározott bérleti díjak felülvizsgálatát.
A díjakat az alábbi szempontok alapján javaslom meghatározni, egységesesíteni.
A díjak megállapításában háromféle árkategóriát határoztam meg a végzett tevékenység függvényében.
1. Alacsonyabb bérleti díj kategóriában soroltam minden olyan tevékenységet, mely művészettel, kultúrával
és sporttal kapcsolatos. Kézműves szakkörök, könyvbemutatók, színházi előadások, a helyi sportkörök-,
és sportegyesület tevékenysége. A sport kapcsán nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy ez
az épület tud kizárólag helyet biztosítani bármiféle sporttevékenységhez. Ennek megfelelően a sport
tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjat nem javaslom emelni.
2. Az egyéb más rendezvényeket tekintve, mint például bálok, osztálytalálkozók, vásárok, nyelvoktatás,
mely rendezvények alapvetően öncélúak, magasabb árkategóriában legyen a bérleti díj meghatározva. E
rendezvények esetében a takarítást nem tartalmazza bérleti díj, az külön megállapodás kérdése kell, hogy
legyen.
3. A konditermet jelenleg is bérleti díj nélkül lehet használni, ezt a jövőben is így javaslom. Nincs
információm a használatról, így nem tudom, szükséges-e nyilatkoztatni a használókat a helyes
használatról.
Természetesen minden olyan rendezvény, melyet a Művelődési Ház vagy az Önkormányzat szervez,
mentes a bérleti díj alól.
Az alábbi táblázat tartalmazza ez egyes helységek aktuális-, illetve a módosítást követő díjtételeit:
(Ft/óra)
Módosított bérleti díj
Nettó ár
Bruttó ár

Aktuális bérleti díj
Nettó ár
Bruttó ár
Kis terem
- Kulturális program
- Termékbemutató, vásár, privát foglalkozások
Nagy terem
- sporttevékenység
- vásárok
- egyéb rendezvények
1 nap
- Konyha használat:
(étkészlet, terítők bérlése)
Könyvtári olvasóterem
- Kulturális program
- Termékbemutató, vásár, privát foglalkozások
Konditerem

650
650

826
826

1 000
2 000

1 270
2 540

1 000
1 850
2 000

1 270
2 350
2 540

0

0

1 000
3 000
3 000
30 000
10 000

1 270
3 810
3 810
38 100
12 700

800
1 200

1 016
1 524

1 000
2 000

1 270
2 540

díjtalan

díjtalan

A bérbeadásból származó bevétel átlagosan 600.000-800.000 Ft között mozog évente. A bérleti díj nagyobb részét
a sport tevékenység kapcsán beszedett díj teszi ki. Így a bérleti díj emelésével 100.000-150.000 Ft többletbevétellel lehet számolni. Természetesen, ha kis reklámmal megtámogatja az Önkormányzat a bérleti
lehetőségeket, ez a bevétel akár nagyobb arányban nőhet is.
A költségvetés általános helyzete alapján nem tartom ésszerűnek e többlet-bevételről való lemondást.
Javaslom továbbá, hogy a díjak módosításával a bérleti szerződések is legyenek áttekintve, hogy összhangba
kerüljenek az új tételekkel. Kérem továbbá, hogy az egyes program típusokhoz megfelelő feltételrendszer szükség
esetén aktualizálva legyen (takarítás, szemét kérdése, takarítás). Ehhez természetesen hozzá tartozik, hogy az
Önkormányzatnak is biztosítania kell az egyes programokhoz szükséges tárgyi feltételeket, (pl. asztal egy bál
megrendezéséhez, stabil székek, esetleg terítékek), hogy a bérleti díj tükrözze a nyújtott szolgáltatás színvonalát.
Az emelt bérleti díjak bevezetését február 1-vel javaslom, ezért kérem, hogy a bérleti díj módosítását a január végi
Pénzügyi Bizottság-, továbbá a Testületi ülés napirendje között szerepeltesse.
A költségvetés általános helyzete alapján nem tartom ésszerűnek e többlet-bevételről való lemondást, bármekkora
összeg is legyen az.
Zsarnóciné Pap Anna
PB Elnök

Pilisszentkereszt község Önkormányzata képviselő-testületének
…/2020. (…...) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisszentkereszt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbiakat rendeli el:
1. §
(1)

A R. 25. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Pénzügyi Bizottság saját kezdeményezésére véleményt nyújthat be minden olyan rendelettervezethez, határozati javaslathoz és ezekhez kapcsolódó módosító javaslathoz, amelynek a
költségvetésre jelentős kihatása van.
(2) A R. 25. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Pénzügyi Bizottság véleményében értékeli, hogy a javaslat
a) összhangban van-e a költségvetésre vonatkozó szabályokkal;
b) a költségvetés szempontjából megvalósítható-e, illetőleg hogyan valósítható meg.
2. §
Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.
Pilisszentkereszt, 2020. január 30.

Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: Pilisszentkereszt, 2020. január

Baranyák Szilvia
jegyző

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
…../2020.
KIVONAT
A 2020 ………….-án megtartott képviselő-testületi ülésről.
…../2020. (……...) sz. önkormányzati határozat:
A képviselő-testület megállapítja, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 59. § (1)
bekezdésének d) pontja alapján a Pilisszentkereszt Község Önkormányzata által alapított
Pilisszentkereszt Tornaterme Alapítvány (nyilvántartási száma: 13-01-0000637; székhelye: 2098
Pilisszentkereszt, Fő tér 12. sz.; képviseletében eljár Huszár István kuratóriumi elnök önállóan; a
továbbiakban: Alapítvány) céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, így kezdeményezi az Alapítvány jogutód nélküli
megszűnésének bírósági megállapítását, valamint kényszer-végelszámolását, illetőleg ezt követően
az Alapítvány törlését a nyilvántartásból.
…../2020. (……...) sz. önkormányzati határozat:
A képviselő-testület úgy határoz, hogy az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők
követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Alapítvány céljával megegyező, illetve
hasonló cél megvalósítására létrejött alábbi közhasznú szervezeteknek kell átadni figyelemmel arra,
hogy mind az óvodai, mind az iskolai nevelés összhangban áll az Alapítvány eredeti céljával:
1, Név: Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Nyilvántartási szám: 13-01-0003768
Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Mester u. 2.
2, Név: Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány
Nyilvántartási szám: 13-01-0001653
Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi u. 12. sz.
…../2020. (……...) sz. önkormányzati határozat:
A képviselő-testület jelen határozat elfogadásával felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapítvány
megszűnésével kapcsolatos eljárás megindításához, illetve az Alapítvány törléséhez szükséges jogi
képviseletre az Önkormányzat nevében meghatalmazást adjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
kmf

Baranyák Szilvia sk
jegyző

Peller Márton sk
polgármester

A kivonat hiteléül:
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