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Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Győgyításáért@
,,Köáasznú szervezet" (Fővárosi Törvényszék

77 .

Pk. 63.47311990144)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012
Adószám: 19010289 -1 -42

Jeryzőkönyv, mely készült Peter Cerny Alapítvány székhelyén,a
2019. október 29.-én, 1 7 : 00-kor megtartott kuratóriumi ülésről
Jelen vannak Keresztes György kuratóriumi elnök, Dr. Haraszti Já.mos és Veér Lajos, kuratóriumi tagok, Dr.
Schmidt Évafelügyelőbizottsági elnök, Dr, Lányinél Dr. Engelmayer Ágnes, Madarassy István
felügyelőbizottsági tagok, Dr. SomogyvátiZsolt szakmai vezető és Lendvai Barnabás koordinátor,

Napirendi pont: Beszámoló az EMMI - Kiegészítő támogatási időarányos teljesítéséről
Részletes ismertetésre került Az Etrlsent EnóronnÁsor MnlszrÉntuMR,,Egészségügyi
ellátási és fejlesztési feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat támogatásával készült:
,,Preventív neonatológiai innovációk fejlesáése és fenntartása 2018-2019" című projekt
2018-as+20l9-es 3Á éves összesített részeredményei, valamint a további megvalósítással
kapcsolatos lépések,megrendelések, rendezvények, amelyeket a kuratórium tagiai
e|lenszavazat és tartőzkodás nélkül, a felügyelőbizottság jóváhagyása mellett, elfogadta.
I.

II. Napirendi pont: Tájékoztatás a trimogatásolaól

és pénzügyi helyzetről

Azadőzők 2018. évi l%-os felajanlásából (10.132 fő) 50.752.756Ftérkezetl. Azelőzetes
kalkuláció szerint a meglévő forrásokkal a működtetés 2020 márciusig zavartalan.
Esetleges kiegészítő múködési támogatás az év végén- u űj közbeszerzési pályazat
hirányában - az EMMVOMSZ-tóI remélhető az elmúlt évekhez hasonlóan.
A közeljövő működési/fenntartási kérdései
hordágytartó légrugós tálca cseréjét,a közbeszetzéste való felkészülést, a KPMG
könywizsgálati szerződését, a bázison megkerülhetetlen felújításokat a kuratórium tagjai
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a felügyelőbizottság jóvahagyása mellett, elfogadta.
III. Napirendi pont:

A

IV. Napirendi pont: Egyebek
karácsonyi előkészületeket, a tudományos igazgató vezetésévelelért tudományos
sikerekről szóló besztímolót, a prevenciós törekvések szellemében a védőnői konferencia
támogatását valamint a ROP adatbazissal kapcsolatos lépéseket,a kuratórium tagjai
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a felügyelőbizottság jóvahagyása mellett, elfogadta.

A

Budapest, 2019. október 29.
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