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Jegyzőktinyv

mely készült a Petęľ Cerny Alapítvany 2021. május 20.-ân 16 óľakoľ az alapítvâny székhelyén megtartott kuratóriumi
üléséľol. Jelen vannak: Keľesztes György kuratóriumi elnök, Dľ. Haraszti János és Veér Lajos kuľatóľiumi tagok, Dľ.
Schmidt Éva felügyelobizottsági ęlnök illetve Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes és Madaľassy István felügye|őbĹoftsági
tag. Dr. Somogyváľi Zsolt szakmai v ezető, Lendvai B arnabás koordinátor.

Napiľendi pontok:
1. Eves beszámoló
2.KözhasznÚságijelentés (PK-642) elfogadása, azęlőzętes könyvvizsgálói jelentés ismeľtetése éshatârozat-hozatal
3 . B ęszámoló az SZJ A1%o fe lhasználásáró l ( l 9 KoZ) és haÍtr ozat-hozatal
4. Bęszámoló az aktţá,|is iź|ľványĺigyi he|yzette| kapcsolatos intézkedésekrol
5. Egyebek

1) A kuratóľium tagjai a szakmai vezető által ismertetett, a20Ż0-as évľől szólő részletes szakmai és működési
beszámolót megvitatták és az abban foglaltak elfogadták.

2) A közhasznísâgijelentésben foglaltak részletes elemzését kovetoen hatârozathozata|ra keľült sor. Ennek
során a kozhasznúsági jelentésben foglaltakat - valamint az előzetes konyvvizsgálati jelentést is nyugtázva
- a kuľatóľium tag|ai tartózkodás és ellenszavazatnélkul elfogadták.

1/2021 sz. Határozat: A,,Peteľ Ceľny Alapínány a Beteg KoľasziłlöttekGyógyításáért" közhasznú szeľvezet
2020. évre vonatkozó gazdálkodásľól szóló beszámolóját - PK-642-es sz. ,,A kettős konywitelt vezető egyéb
Szervezet, egyszeľ,ĺĺsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete" megnevezésĺi dokumentumban
foglaltakat _ a Peteľ Cerny Alapínány kuľatóľiuma megvitatta, és azt, valamint az eglszeľűsített éves
beszámolóľa yonatkozóan kibocsátandó független konywizsgálói jeĺentés-teľvezetet ls nyugtózva,
ĺ ar t ó z ko d á s é s e l l e ns z av az at n é l kül, e gy han glil a g e ţo gad t a.

3) Az SZJ A loÁ felhaszntńźsâtol szóló tételes beszámolót követően hattrozat-hozata|ra került soľ, melyben
a 19KoZ beszámolójában foglaltakat, a kuľatórium tagjai tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangrîlag
elfogadták.

2/202 l sz. Hątáľoząt: A ,,Peter Cerny Alapínóny a Beteg Koľąszülöttek Gyógłításáéľt" kozhąsznú szervezet - az adó
1%-osfelajánlłźsokfelhasznólósáról szóló I9KoZ,,Kozlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részéľe
árutalt osszeg felhasznólásőról" c. - beszámolójában foglaltakat, a kuľatórium tagjai tartózkodás és ellenszavąząt
né l kiil, egł hangú l ag eţoga dt ák.

4) Az aktuális járványiigyi helyzettel kapcsolatos megűjító szakmai, szeľvezési és gazdasági intézkedések
tarta|mźłt és időzítését - a kiilönos tekintettel aľľa, hogy a korasziilöttmentés mindvégig zavaľtalan volt - a
kuľatórium megfelelőnek, arányosnak, és racionálisnak minősítette. EzutânhatârozathozaÍalra keľtilt sor.

3/2021 sz. Határozat: A Peter Cerny Alapínóny kuľatóriuma megvitatta, majd tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, eg1łhangúlag jóváhaglta ą Peteľ Cerny Aĺapínányi Mentőszoĺgólat zavaľtalan üzemeĺtetése
érdekében hozott, a COVID-19-es járvánnyaĺ kapcsolatos rendkívüli szakmai, szervezeti, és gazdóĺkodasi
intézkedéseket,
5. Egyebek
5/1 A kuratóľium elismeľőleg nyugtázta,hogy 'akózbeszeľzési szerződés 2025 januáľig keľült megkötésľe.
5/2 A tudományos munkźlk azitemterv szeľint haladnak.
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