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Jelen vannak Keresztes György kuratóriumi elnök, Dr. Bélteki Guszláv, Dr. Leve|es Lászlő,Dr.
Tholt Katalin kuratóriumi tagok, Dr. Schmidt Eva felüryelőbizottsági elnök, Lányiné Dr.
Engelmayer Ágnes, Madarassy István felügyelőbizottsági tagok, Dr. Somogyvári Zsolt szakmai
v ezető, Lendvai Barnabas koordinátor.

Napirendi pontok:
1. Beszámolő a2015. év működéséről

A PCA, a PCAM,

és a CR 2015, évi szakmai, pénzijgyi, működési adatai a kuratórium tagjai

részéről egyhangúan elfogadásra kerültek.

A folyamatban lévő még nem leárt ügyekről szóló besámolót a kuratórium tagjai egyhangúlag
és tartózkodás nélkül elfogadták. Ennek kapcsán rögzítésre került, hogy:

2.

a) a Cerny Rendszer Nonprofit Kft. végelszámolásának kezdő időpontja 2016. január l8.-a,
és a feladat lebonyolítására Dr. Somogyvári Zsolt kapott megbízást;

Lósd: Hatórozatok kanyve
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Határozatok

b) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel és az Egyetemmel kapcsolatos ügyben további
várakoás szükséges.
c) Az inkubátor-beszerzéssel kapcsolatos új helyzetbeil, €8y technikailag hibátlan demokészülék,az elérhető legnagyobb kedvezmény mellett, megvehető.

A pénzügyi tervezési adatok figye|embe vételével,a kuratórium tagjai egyhangúlag,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül döntöttek a kényszerű gazdasági átszervezésről, amelynek

3. HR ügyek:

keretében, a szakasszisáensek számát csökkenteni kell. Ugyanakkor állást foglaltak a
gépkocsivezetői csoport megtarhásáról, illetve 1-2 fővel történő kiegészítéséröl,annak érdekében,
hogy egyrészt a tűlórasám lehetőleg minimaliálható leryen, másrésá kiváltásra kerülhessenek a
kényszerből, más munkakörből ideiglenesen odavezényeltek (2 fő). A szemészeti feladatok
zavartalan ellátása érdekébenszükséges adminisztratív intézkedések,illetve az oktatási
feladatokkal kapcsolato s átszewezések szintén jóváhagyásra kerültek.

Az

akciókkal kapcsolatos ,,média-hirdetés-stop" elvét a kuratórium tagai - tekintettel a
- visszavonták annak érdekében,hogy a bevétel nőhessen.
Altalánosságban ugyancsak jóváhagyásra került egy ,,gerilla-marketing" akció terve is, amely
tángyára vonatkozóan, alapos viüát követően,változtaási igény fogalmazódott meg.
4.
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nehéz pénnjgyi feltételekre

5. Az ,,egyebek" keretében meglárgyalásra került a ,§emzetközi Gyermekmentö Egyesület"
válaszlevele, valamint, egy korábban megtrárgyalt,,Dressz-kód"
Budapest, 2016. január 19.

bevezetése az SZMSZ-be.
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Dr. Somog}iníriZs
szakmai vezeíő
Ellenjegyezve
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Határozat:

Az alapító a Cn.98§ (I) bekezdés alapján elhatározza a társaság (Cerny

Rendszer
Nonprofit ffi.) jogutód nélktili megszűntetését és a végelszámolásának elrendelését.
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Határozat:

Az alapító a (Cerny Rendszer Nonprofit
január I8. napjában jelöli meg.

3./20 ] 6 (0 1. 1 8.)

lcft.) végelszámolásának kezdő időpontját 2016.

Határozat:

Az alapító a társaság (Cerny Rendszer Nonprofit ffi.) végelszámolójává Dr. Somognári
Zsolt Kálmánt (Születési hely idő: Budapest l954.12.29. Anyja születési neve: Száyer Eva,
Lakcím 2094 Nag,,kovácsi Farkas u. I9,) jelr;li ki. A kijelölést a végelszámoló külön
ny il atko z atb an e lfu gadt a. A v ége l s z ámol ó t ev éke ny s égé t díj ment e s e n végzi.

Az alapító megállapítja, hog ezzel

eg,lidejűleg a társaság korábbi vezető
tisztségviselőjének megbízatása megszűnik, valamint visszavonásra kerül az eg/üttes
aláírásra jogosultak részéreszóló meghatalmazás. Az alapító a felüglelőbizottsági tagok
kinevezését is visszavonj a eglidej űleg.

Budapest, 2016 januán 19.
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