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Jegyzőkönyv a Peter Cerny Alapítvány kihelyezett,
a m entőautók, 2 5 éwel ezelőtti elind ulásá ról me gemlékező,

2014-06-18.-i, ünnepi kuratóriumi üléséről

Jelen voltak:
Keresztes György, Dr. Leveles Lászlő, Madarassy István, kuratóriumi tagok, Dr. Schmidt Éva
felügyelőbizottsági elnök, Dr. Lányi Miklósné Dr. Engelmayer Agnes és Dr. Kontor Elemér
felügyelőbizottsági tagok, Dr. Somogyvári Zsolt szakmai vezeíő, Lendvai Barnabás koordinátor.
Napirendi pontok:
l) A 20l4-es közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések
2) A PCA Közhasznúságijogállásának megerősítés és a CR átminősítése okiratok megérkezése.
3) Aktuális működésiadatok, személyzeti ügyek az 1%-os kampánnyalkapcsolatos döntések.
4) Egyebek.

Dr. Fekete Farkas Pál kuratóriumi elnök távollétében Keresztes György megnyitotta az ülést és
felkérte Dr. Somogyvári Zsoltot, a ágokhoz előzetesen eljuttatott döntés-előkészítő anyagban
foglaltak i smertetésére.
1) A közbeszerzési eljárásban, Dr. Somogyvári Zsolt - az AlapíNány Elnöke á|tal Kölegyző
elótt meghatalmazott képviselője - ismertette a 2014-2017 időszakra vonatkozó nyílt EU-s
közbeszerzési eljárás eredményét.

A Közbeszerzési eljárásban tett lépéseket a kuratóriutn íagjai jóváhaglták, és azokat eg,,hangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkUl elfogadták, várva a beígért központi korrekciós intézkedéseket.

2) A közhasznúsági jogállással kapcsolatosan a Fővárosi Törvényszéktől megérkezett a PCA
megújított Alapító Okiratának bejegyzéséről szóló végzés, amely - az űj Ptk.-val összhangban - a
jövőre nézve 2014.május 20.-i dátummal megerősítette a PCA közhasznú jogállasót A Cerny
Rendszerrel kapcsolatos cégbírósági bejeryzés is (20l4. május 13.) megérkezett, így neve és
funkciója Cernv Rendszer Nonoro_íit íft-re változott.

A kuratórium tagjai az eredményes bejegtzéseket eglhangúlag, ellenszavazat és íartózkodds
nélkal rudomdsul vették.

3) Beszámoló a 201zl-es év első 5 hónapi működeséről
3lI\ Az |"Á-ra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően összeállításra és elküldésre

kerü|t a 2012. évi adó l%-os felajánlásokról szóló beszámoIója.
A kuratórium tagjai a beszámolót egthangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül efogadták.
3/2) A PCA 2014. május 31.-i íinanciális helyzetére az előző évekével megegyező, váratlan

elemet nem tartalmazó bevételi/kiadási oldal és némileg javuló indikátorok jellemző. RészIetek:
a) A külfoldre távozott és a fizetés nélküli szabadságon lévő gépkocsivezetők miatt kialakult

túlórák miatt június 7.-től egy gépkocsivezetö felvétele folyamatban van, egy másik jelölttel
tárgyalás folyik esetleges alkalmazásáról.

b) A korábbi 6/2014. Határozat aktualitását vesáette.
c) Az ISO 9001/2009-es idei újra-akkreditáció költsége - a Certop jóvoltából - 100eFt-os

kedvezménnyel tortént.
d) A bevételi oldalon tervezett 1%o-os felajánlások becsült összegénél az elmúlt évi 50MFt-os

érték kockázattalbír, a korábbi kuratóriumi határozatának tükrében, miszerint morális okokból
a PCA idén sem költött egyetlen forintot sem az \%o-os kampányra.

e) A szokásos átlagos éves önkormányzati felajánlás vélhetően nagyobbik fele már beérkezett, Az
,,Adhat Adomdn}lvonal l3600/04" várható eredményessége, illetve az ezen kereszti.il kapható
tárnogatás nagysága egyelőre nem becsülhetó meg. Ez a bevétel az elkerülhetetlen
inkubátorcserét szolgálja" tekintettel ana, hogy azok már 10-25 évesek,
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f) ACerryl Rendszer Nonproít Kít.20]4. május 31.-i financiális helyzete hasonló. A szemészeti
projekt zavartalanu|, egyre több kórháznak segítséget nyújfua működik. Az AAP-NRP-PCA
oktatásban 56 fő sikeres kiképzése történt meg, némi bevételt is biaosíwa.

A PCA és CR financiáIis helyzetéről szóló beszámoló yalamennyi alpontját a kuratórium tagjai
e gyhan gúl ag, e l l enszavazat és tartózkodás né l kUl elfo gadták.
3/3 A napi működtetés kapcsán felmerült kérdésekben a kuratórium tagiai az alábbi

intézkedéseket hagyták jóvá:
a) Az OMSZ-al való együttműködés keretében a PCA{óI az elektronikus mentésirányítás

koraszülött-riasztási algoritmusának kidolgo zásához kért segítség biztosítható.
b) Pintér professzor előadásában való társszerzőséggel kapcsolatos kérésre a közösen

megfogalmazoít űzenet elküldhető.
c) A PCAM beindulásának 25-éves évfordulójával kapcsolatos megemlékezés, július l .-én ünrrepi

zártkörű osaályértekezlet keretében, a Bol8 Hotel és a Dumaszinház ingyenes felajánlásáva'l
történik. A megemlékezése kapcsán minden foállású dolgozó étkezési utalványban részesül,
amelynél az alapösszeg 25eFt * annyiszor ezer forint, ahány évet a dolgozó a PCA-ban töltött.
(Tehát minimum 25eFt, maximum 5OeFt/fo)

d) Az elindulás 25 éves nyilvános megemlékezését a Mentőmúzeum vezetője által felajánlott
időszakos kiállítás köré épídük fel. ,,A 25 éve koraszülött meníésí végző Peter Centy Alapítvány
története" címmel tervezett (4-6 hetes) kiállításra szeptemberben kerül sor a Markó utcai
bázison.

A kuratórium tagjai a tervet egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodds nélkül elfogadták és a
s züks é ge s é s e lé gs é ge s ka l ts é ge k fe l h as zn áI ás á h o z h ozz áj aru l t ak.

4) Egyebek
a) C secsemő- S zem-Mentö pro gram nemzetközi sikerei :

,,Vision 2020 Workshop" 2014 Június l3-14. Budapest. Az angol-amerikai vezetők a PCA-ba is
ellátogattak és rendkívül pozitív visszajelzéseket adtak a Cs-Sz-M-ről. + Az áprilisban, az
INAC Valenciában megtartott konferenciáj án elhangzolt előadás, felkerült az internetre is.

b) Az ISO900112009 akkreditáció megújítás 2014. június l6.-án sikeresen megtörtént.
c) Az Alapíwány jó hírét keltette az INDEX ..Akarják az eg.v százalékot. de titkolóznak" címúi
cikke (2014.05.2l.), amely summázata így szólt: ,,Ósszehasonlítósunkból összességében az
derült ki, hogl leginkább a Bátor Tábor, a Szent Márton Gyermekmentők, és a Peter Cerny
Alapítvány törelrszik ótláthatóságra és ők számolnak el a legrészletesebben az adományokkal. ")

d).Oktatás - Erdély XVII. Mentésügyi konferencia Székelyudvarhely - Résztvevők: Dr. Nagy
Agnes, Szegediné Mezei Krisáina, Corvinné Virág Noémi" Borók Károly, Dr. Kőhalmi Ferenc
Előadások: non-invazív lélegeztetési technikák a transzport alatt, lrigiénés rend, érzelrnijelenlét
protokoll, újraélesáés felelevenító ,,precongress" tanfolyam (nagyon jó erdélyi
visszajelzésekkel)

e) Fej lesztés : bínatő kísérletek a stresszmentes ápolás-monitorizálással
Az ,,eglebekben" foglaltakat a kuratórium tagjai a tervet egthangúlag, ellenszavazat és
tartózkodós nélkül tudomásul vették.

Budapest, 2014. június 1 8.

Dr. Somogyvári Zsolt
főorvos. szakmai vezető

Ellenjegyezve:

Dr. Schmidt Eva
lőbizottsági elnök
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