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Peter Cerny Alapíwány a Beteg Korasziilöttek Gyóryításáérto
"Közhasznú §zelvezet" (Fóvárosi Törvényszék 16. Pk, fu,4nl \99o /26)

Unicredit Bank 1o9ooo28-oooooo14-3403oot2
Adosám: 19o1c289-1-42

KURATóRIUMI üLÉs JtGYzóKöI,{w

amely készült a Peter cemy Alapíwány a B€teg Koraszü|öttek cyógyításáért szektelyén 2015.
július l5, napján, 17 órakor.

Jelen veDnek:
Keresáes Györs/. Dr. Leveles Liszló, Madalassy lstván, és Dr. Tho|t Katalin kuratóriumi ta8ok,
Dr. schmidt Eva Judit felügyelóbizottsligi elnök és Dr. Lányi Miklósné felüryelőbizottsági tag. Dr,
Somo8yvári Zsolt szakmai vezetö Lendvai Bamabá§ koordinátoí.

Napir€ndi pontokI
l. Megemlékezések
2. Me8üre§edett vezetó§égi helyek
3. E§/ebek

l. nipií€trdi poDt
Me8emlékeás a közelinúltban elhunyt Dr. Fek€te Farkas Pál néhai kuratóriumi elnökröl, valamint
Prof. Dr. Kontor E|emér néhai felüs/elöbizoftsági tagról.

2. napir€ndi pont
a) A kuratórium tagiai részletesen elemeáék a megüresedé§ek betöltésére vonatkozó.jo8i hálteret.
illetve a2 alapítóval Peteí cemy úrral történt elözet€s eryeztetés szellemébeíl (Dr. schínidt Eva és
Keresztes Györry), a kuratórium tagiai e&,ihangúan ellenszavazat és tártózkodás nélkül
m€8választotilik Keresáes Györs/öt a kuratóíiumi elnöki tiszség b€töltésere. Kereszes Györ8y a
felkérest vállalta.

b) A me8üresedett felügyelőbizott§igi tagságra az alapító, Madaras§y lstván kuratóriumi ta8ot
jelölte. Madarassy István a felügyelőbizottsági jelölést elfogadta, és egyidejúleg lemondott
kuratóriumi tagságfuó|, amelyet a kuratórium elfo8adott.

c) A kuratórium tudomásul vette. hoey áz alapitó. élve az alapitó okiratban íögzítetl .iogával. új
kuratóriümi tagként Dí. Bélteki Guszáv József köZiszteletben álló hazai és nemzetközi hinü
neonatológust jelölte,

3. napirendi pont
A Pákh Tibor áItal adományozott PcA-008-as forgrsz. mentőautó átadó ünnepségéíe került §or,
amely során Dr. Schrnidt Eva üdvözölte Pákh uíat, aki néhány tnegható mondat kíséíetében
átnyújtotta az indítókulcsot. Az alapítványi mentőszol&ílat dol8ozói közüI szab Elvira és
surmann Róbert az ajándékol köszönve. egy 62 eredetive| azonos, méíelarányos makett mentóautót
adotl át Pák úr reszére. Az adományozó kére§ére. Tóth Lajo§ liszelendö úr megáldotla a
koraszülött- mentésre szo|gáló rohamkocsi| majd megiató. benyis€ges be§zélgetésre került §or a
v€ndégekkel,
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