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KURATÓRIUMI ÜLn s JEGY ZőKÖNrrv,

amely késztilt a Peter Cerny Alapítvany a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért székhelyén,
2015. május 6. napjrán l7 órakor.

Jelen vannak:
Dr. Fekete Farkas Pál kuratóriumi elnök (Skype), Keresáes György, Dr. Leveles László,
Madarassy István, és Dr. Tholt Katalin kuratóriumi tagok, Dr. Schmidt Éva Judit
felügyelőbízottsági elnök és Dr. Lanyi Miklósné felügyelőbizottsági tag, Dr. Somogyvari
zsolt szakm ai v ezető, Lendvai Barnabás koordinátor.

Az FB elnöke ismerteti a napirendi pontokat.
1. az alapítvány mint munkáltatő által a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult

személy kijelölése
2. az alapítvtíny által a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyőgyászati

Klinikáj ának területén épített épülete fu laj doni helyzetének rendezése

Az ülés napirendjét a tagok egyhangúlag jóváhagyták. Az FB elnöke megállapítja,hogy az
ülés hatrározatképes.

1. napirendi pont:
Az FB elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a munkáltatói jogok gyakorlásara jogosult
személy kijelölésére a kuratóriumi ülés jogosult. Ezen jogok gyakorlója jelenleg a
kuratórium elnöke, aki ezen jogkörének gyakorlástíról lemondott. Ennek alapján új
személy kijelölésére van szükség. Az FB elnöke javasolja dr. Somogyváti Zsolt Kálmán
(Születési hely, idő: Budapest, 1954.12.29., Anyja születési neve: Száyer Eva, Lakcím:
2094 Nagykovácsi, Farkas u. 19.) munkavállalót ezen jogkör gyakorlójaként.

3/20 1 5. (05.06.) Hatdrozat:
A tagok egyhangú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül kijelölik dr, Somogtvári
Zsolt Kálmán (SzüIetési hely, idő: Budapest, ]954.]2.29., Anyja születési neve: Száyer
Eva, Lakcím: 2094 Nagkovácsi, Farkas u. I9.) munkavállalót az alapínány, mint
munkáltató nevében a munkáltatói jogkör glakorlósóra jogosultként a mai naptól
kezdődően, határozatlan időre. Dr. Somogwári Zsolt Kálmán a jelen határozatban
foglaltalvól karcles valamennyi munkavóllalót és egléb érintett harmadik szeméIyt
értesíteni.

2. napirendi pont:
Az FB elnöke a korábban kiküldött anyagokkal kapcsolatosan arról tájékoztatja a tagokat,
hogy a Semmelweis Egyetem, az alapitvany áItal azEgyeíem tulajdonában álló területen
megépített épület tulajdonjogara igényt tart, ezen álláspontját erősítette meg a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. által kiadott tájékoztatás is.
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4/20 1 5. (05.06.) Határozat:
A kuratóriumi tagok eglhangú határozattal ellenszavazat és tartózkodás nélktil felkérik dr.
Schmidt Eva Judit ügnédet, hogl a mellélrelt meghatalmazds szerint jórjon el az
alapínány jogi kepviseletében az alapínány által épített épület önálló ingatlanként történő
bejeglzése érdekében,

K.m.f.
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