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Jegyzőkiinyv

mely készült a Peter Cerny Alapítvźny 2020 május 28._án 18 óľakoľ Nagykovácsiban megtartott kuľatóriumi
Ĺiléséľől. Jelen vannak: Keľesztes György kuľatóľiumi elnök, Dľ. Haľaszti Jiános és.Veéľ Lajos kuľatóľiumi
tagok, Lányiné Dľ. Engelmayeľ Ágnes és Madarassy István felügyelőbizottsági tagok, Dr' Somogyvári Zsolt
szakmai vezetó,Lendvai Baľnabás koordinátor, és Dr' Schmidt Éva felügyelőbizottsági elĺök (Skype-on).

Napirendi pontok:
1. Éves Beszámoló l Közhasmtlsági jelentés (PK-542) elfogadása, az elozetes könyvvizsgálói jelentés

ismeľtetése és hatâr ozat-ho zatal
2. B eszâmoló az S ZJ A1 %o fę lhasználásáró l ( l 8KoZ) és hatâr o zat-hozatal
3. Beszámoló az aktuálisjáľványiigyi helyzetţel kapcsolatos intézkedésekľól, azazol<kal kapcsolatosan a

minőségügyi auditon elhangzott visszajelzésekĺől, valamint a tovabbi teendőkről.
4. Jövőben váľható tľendek
5. Egyebek

I) Az éves beszámoló/közhasznűsági jelentésben foglaltak ľészletes elemzését kĺjvetően
hatźnozathozata|ta kęľült soľ. Ennek soľán a közhasznusági jelentésben foglaltakat _ az
előzetes könyľvizsgálati jelentést is nyugltnva, valamint a könywizsgéiatot végző
KPMG által kéľt COVID-19 kiegészítéssel egyiitt _ a kuľatóľium tagjai taľtózkodás és
ellenszav azat nélkiil el fo gadtĺĺk.

6/2020 sz. Hątdroząt: A ,,Peteľ Ceľny Alapínárly a Beteg KorasziilÖttek Gyógłítósóért" kozhasznú
szervezet 2019. evre vonątkozó gazddlkoddsľól szóló beszdmolóját _ PK-542-es sz. ,,A kettős konyvvitelt
vezető egłéb szervezet, egłszeľĺísített ĺhłes beszámolója ĺźs kozhasznúsági melléklete" megnevezĺlsíĺ
dokumentumban foglaltakat, a C)VID jáľvĺinľlyal kapcsolatos kiegészítéssel - ą Peter Cerrty Alapíndny
kuľątóriuma megvitatta, és azt, az eglszeriÍsített éves beszómolóľą vonątkozóąn kibocsátąndó Jüggetlen
konyvvizsgólói jelentés-tervezetet is ľlyugtóma, taľtózkodds łés ellenszavąząt nélkül, egłhangúlag elfugadta.

2) Az \ZIAţ% felhasználásáľól szóló tételes beszĺímolót követően hatérozat-hozata|ţa
kęľült soľ, melybeĺ a IţKOZ beszámolójában foglaltakat, a kuľatórium tag|ai tartózkodás
ós ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadtak.

7/2020 sz. Határozat: A ,,Peter Cerny Alapĺtvány a Beteg Korąsziilöttek Gyógłításáért" közhasznú
Szervezet _ ąz adó l%-osfelajĺźnlósokfelhasznĺźlĺźsĺźľól szóló l8KoZ ,,Kozlemény ąz ądózó ľendelkezése
szerint a kedvezméľ'tyezett ľészére árutąlt osszeg felhasznólásóról'' c. _ beszámolójában foglaltakat, a
kuratórium tagjai tdftózkodás ës ellenszqvązqt nélkłl' egłhangilag elfogadták'

3) Az aktuális járványtigyi helyzettel kapcsolatos megújító szakmai, szęrvezési és

Eazdasági irrtézkeđések taĺalmat és időzítését a kuratóľium megfelelőnek, aľányosnak, és
a lehetőségekhez képest ľacionálisnak minősítette, nyugtźnva, hogy ezek a Ceľtop által
2020 május 26.-źln ISo 9001/2015 szerint végzett megújító vizsgźllat auditoľának igen
pozitívvisszaigazolásátisbírták.Ezutźnhatfu ozathozatalrakeľiiltsor.

8/2020-es Hqtározat: A Peteľ Ceľľry Aĺapínóny kuratóľiuma megvitatta, majd taľtózkodás ës ellenszavaząt
nélkłl, eglhanglilag jóvdhagłta ą Peter Cerľry Alapínónyi Mentőszolgálat zqvąľtąląn üzemeltetése
érdekében hozott, ą COVID-I9-es jórvónnyal kapcsolatos rendkíviili szakmąi, szervezeti, és gazdĺźlkodłisi
intézkedéseket.
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4. Jövőben váľható trendek
a) Infoľmális éľtesítés aLapjźn az ij közbeszerzési pályazat megjelenése június elejétől

vźrhatő. Ezzęl kapcsolatosan a koľábbi jó gyakoľlatnak megfelelően a kuratóľium a
2014-es ptiyźnat kapcsán követett gyakoľlatot folytatni kívanja. Ennek megfelelően
taftćvkodâs és ellenszavazat nélkiili hatttrozatot fogadott el a szakmai vezętó önálló
inţézkedési meghatalmazâsźtta, a közbeszerzési ügyek intézésére vonatkozóan.

9/2020-es Hątórozat: A korąszĺilÖttmentési, őrzott szłźllítási feladathľben hamarosan újľa kiírdsrą
kerülő kÓzbeszeĺzési pályózattal kapcsolatosan _ ą koľóbbi głakorlatnak megfelelően - ą lruľątóľium
tagjai tartózkodas és ellenszqvazat nëlkiil, egłhanýlag meghatalmazzók Dr. Somognáľi Zsolt szakmąi
vezetőt, hogl az oľszágos Mentőszolgólat óltąl indított közbeszerzësi eljóľósban, ą kuľątórium elnöke
nevében és helyett teljes jogkorrel eţárjon.

b) Az érvényes jogszabáIyok szerint a kuratóľiumnak május 31.-ig dönteni kell a
következő évi könywizsgźůatot végző cég kţelöléséľől. A Peter Cerny Alapítvany
kuratóriuma egyhangúIagtartőzkodás és ęIlenszavazat nélkiil a jövő évben is a KPMG-t
kéri fe 1 a könywi zs gál ói feladatok ellźłtásźn a.

5. Egyebek
a) Ismeľtetésľe és elfogadásra keľĹiltek a ,,Jónak lenni jó'' akció keretében befoly

támogatások a jaľványiigyi helyzetből következő felhasznźtIésźľa vonatkozó
módosítások.

b) Jóvĺĺhagyásľa keľiilt a forgalomból rendeletileg kivonandó mentőgépkocsi eladása.
c) Ismeľtetésre kerĹilt az Auchanakció keretében kapott jutalompont-felhasználási teľv.
d) Ismeľtetésre keriilt egy lehetséges öľökĺisödési adomany-felaj ĺĺnlás.
e) Döntés született a 31. éves jubileum közös megiinnepléséről, és az ezzel kapcsolatos

intézkedésekľől.

Budapest, 20Ż0. május 28
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Dr. Somo
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