KURATORIUMI REI\DKIVULI ULES

JEGYzoroľyv

amely készült a Peter Ceľny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyítasaért székhelyén,
2021. novembęľ Ż5. napjtn 17 órakor.
Jelen vannak

A kuľatóľium elnoke: Veér Lajos ,levezeto elnĺjk
A kuratóľium tagjai:
Keľesztes Gyöľgy Ltĺszlő

Dľ. Somogyvtri Zsolt Kálmán
Uľkutiné Kiss Dóra - elektľonikus hírközlo eszkoz'Útjtn
Dr. Fogarasi-Grenczeľ Andľea Zsuzsanna
Dľ. Schmidt ÉvaJudit a felügyelőbizottstry elnoke
Dľ. Viľág Judit ügyvéd
Napirendi pontok:
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Az alapítvźĺnyaktualiztĺlt szervezeti

és működési szabályzatânak és annak

mellékletekénta Peter Ceľny Mentőszolgtĺ|at szolgâlati szabźtlyzattłnak elfogadása
új kuľatóriumi elnĺjk vâ|asztźsa
az a|apítő okiratban és az SZMSZ-ben meghatźĺĺozottigazgatői tisztségeket betöltő
személyek és a helyettes kinevezése/kţelölése
az alapítő okiratban é,s az SZMSZ-ben meghatârozottak szeľint az egyes kuratóľiumi
jogkörök vonatkozásźtban azok gyakoľlására jogosultak kţelolése (utalványozás,
bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak, egyéb ügyköľokľe meghatalmazâsok
adása)
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Egyebek

A levezeto elnök

a

kuratóriumi tilést megnyitja, megállapítja, hogy az ülés hatáľozatképes.

A

kuratórium a jegyzőkönyv vezetójének
hitelesítőnek Keresztes Gyoľgy LâszIő tagot.

kţelöli dr. Somogyváľi Zsolt Kálmán

tagot,

1. napiľendipont:

A

felügyelőbizottság elnĺjke tajékoztatja a kuľatóľiumot, hogy a felügyelőbizottsâg 20ŻI.
november 25. napjan tartott üléséna jelen napirendi ponthoz i.artozó előkészítő anyagokat
áttekintette, és úgy ítéltemeg, hogy ezek a dokumentumok megfelelnek az alapítvânyi
célkitúzésnekés megfelelően biztosítják az alapitvtny és annak szervezeti egységei
működését.
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l202l.

(1

1.25.) Határozatz

A

kuľatóriumi tagok egyhangú szavazattal elfogadják az alapitvźlny szeţvezeti és műkĺidési
szabtiyzatźlt valamint a mellékletétképezoPeter Cemy Alapítvány Mentoszo|ga|at szolgâIati
szabtiyzatá'd", ezzel egyidejűleg a koľábbi szabttlyzatokat hatályon kívül helyezik. A
szabályzatokat a kuľatóľium nevében a kuľatórium elnöke, VeéľLajos irja a|á,'
A kuľatórium döntéséľől egyidejríleg éľtesítiaz alapítőt, megjelölve azokat a ľendelkezéseket'
amelyeket az alapítő okiratban módosítani szükséges.

2'

napiľendi pont:

A

lęvezető elnök tĄékoztatja a tagokat, hogy VeéľLajos kuľatóľiumi elnĺjk tisztségéről le
kíván mondani, ezért a kuľatóľiumnak új elnököt kell választania a tag|aik közül.
8 12021.

(1

1.25.) Határ ozatz

A kuratóriumi tagok egyhangú szavazattal megvâlaszţák dr. Somogyváľi Zsolt Kálmán tagot
kuľatóľiumi elnöknek, aki az alapítvânyt önállóan képviselheti és az alapitvány nevében

jarhat el a határozat elfogadásának időpontjától kezdődően, és egyben nyugttlzzâk,
hogy Dľ. Somogyvári Zsolt, a korábbi alkalmazotti munkaszerződését a kinevezéssel
.gýia.jĺl.g sajât akaratából megsztinteti. A korábbi elnök, Veér Lajos a továbbiakban
kuratóriumi tagként együttes képviseleti joggal jârhat el a határozat elfogadásának
időponţától kezdődően az alapítvány nevében és képviseletében.A kuľatórium döntéséről
egyidejűleg értesítiaz alapítőt annak éľdekében'hogy az alapitő okirat hatźlrozatnak
megfelelő módosításáľa soľ keľüţön.

önállóan

3'
A

és 4. napiĺendi pont:

levezető elnök tźtjékoztaţaa tagokat' hogy az alapítő okiľat az alźbbi rendelkezéseket

tarta|mďzza a kuratórium és a kuratórium ęlnöke által gyakoľolható jogokľól, amelyek a|apjan

lehetséges tisztségeket létľehozni, azoţła kijelölni a személyeket, valamint meghatźrozott
gko ľĺikvo natko zás źlban azok gyakoľl ására me ghatal maztst adni :

jo

Az

alapitő okiľat az a|thbi rendelkezéseket taľtalţnazza a kuľatórium és a kuratórium elnöke
altal gyakoľolható jogokľól, amelyek a|apjan lehetséges tisztségeket létrehozni, azokra
kţetölni a személyeket, valamint meghattĺrozottjogkörök vonatkozásttban azok gyakorlásáľa
meghatalmaztĺst adni

Alapító okirat:

Az

Alapitvány képviseletébena kuratórium elnöke egyszemélyben jogosult eţáľni és
képviselni az AIapitvtnyt, illętve akaďtĺlyoztatása esetén' báľmely két kuratóľiumi tag
egyiittesen jogosult eţáľni és képviselni az Alapitványt'
Az Alapitvány bankszam|aja felett való ľendelkezésre a kuľatórium elnöke egyszemélyben
jogosult, illetve akađźůyoztatásaesetén, két kuľatóriumi tag együttesen jogosult arra.
Az Alapítvány képviseletében nem jogosult eljáľni az a kuratóľiumi tag, aki egyben az
Alapítvány a|apitoja.
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A

kuratóriuLm aZ alapítványi szervezęti egységek vezetőinek (igazgatók) képviseleti jogot
biztosíthat, megjelölve a képviseleti jog gyakoľlásának módját, illetőleg teľjedelmét. Az
igazgatók képviseleti joggal való felruhźnâsźlraaz Alapító meghatźĺroző befolyásának
ti|almâra Íigyelemmel kerülhet csak sor. A kuľatóľium elnöke, valamint az igazgatők
vgyanęzen feltételekkel jogosultak az a|apitvtny további munkavállalójának eseti
me ghatalm azást adni az ugy ek e gy e d i e g me ghatźlro zott c s op oľtj áĺa.
1

Az

alapitvány munkavźilalői felett a munkáltatói jogok gyakorlója a kuratóľium elnöke,
akadâlyoztatása esetén a kuratórium két tagja együttesen gyakoľolhatja a munkáltatói jogokat.

kuratóľium jogosult az alapitvëny adminisztľatív-opeľatív,illetve a neonatológiaimentőszolgálati feladatainak ellátźsâra szo\gtúő munkaszeľvezeteket működtetni, azok
irányítâsâra oľvos-szakmai, meneďzser, és tudományos igazgatőkat kijelölni és kinevezni. A
kţelölt és kinevezett személyek nem minősülnek az A|apítvtlny vezeto tisztségviselőinek,
tekintettel arľa, hogy ez a titulus kizârőlag a kuľatóľium tagjaiľa vonatkozik.
A munkáltatói jogok gyakorlója az igazgatók ľészéľemeghatalmaztĺst ađhataz adott
munkaszeľvezęten belüli alapitványi munkavállalók munkaviszonyaival kapcsolatosan
fęlmerülő feladatok elvégzésre, kivéve a munkaviszony létesítése,módosítása, megsztintetése
korébe tartozo ügyek esetében.
Az a\apítvány Szervezeti és Műkc'dési Szabalyzatât (SZMţZ)_ a kuľatórium alkotja meg és
fogadja 01, azzal, hogy az nem lehet ellentétes jogszabállyal és az alapitő okirat
feladatait, az igazgatők
ľendelkezéseivel. A kuratórium által létrehozott szeľvek felépítését,
feladat- és jogköreit, a ďijazásuk feltételeit és módját az A|apitvtny Szervezeti és Működési
Szabály zata hattlr ozza me g é s r o gzíti.

A

Pénzkezelésialáírási jog gyakorltstła a kuratóľium elnöke és a kuľatórium tagjai jogosultak a
képviseleti j ogra vonatkozó rendelkezések szeľint'
Szervezęti és működé si szabtiyzat:

Az

alapítvţny pénzkezelésévelkapcsolatos dĺjntéseketa kuratórium hozza, azzal, hogy a
pénzkeze\ésialáírási jog gyakor|ćłsźtľafe\hatalmazza a kuratóľium elnokét és a kuľatórium
tagjait. Ennek körében az alapítvány bankszámlái felett való ľendelkezésre a kuratórium
elnöke egyszemélyben, akadá|yoztatźsa esetén két kuratóľiumi tag együttesen jogosult. Ezen
túlmenoen az aIapitvźĺnynapi működéséhez szükséges feladatellátás éľdekébena kuľatóľium
kţelölhet az aţapítvtĺnynevében banki alźtirásrajogosult személyeket, akik jogosultak az
alapítvtnyi bankszámlák feletti rendelkezésre a kuratóľium által meghatârozott koľben.

Az

utalvtnyozás a szźlmla, illetőleg a megfelelo bizonylat ellenőľzése uttn a bevételek
beszedését vagy elszámolását, illetőleg a kiadások kifizethetoségét engedélyezi. E
jogosultsággal felruházottak az utalvźnyozők. Az utalványozási jog gyakorlźĺsârajogosultak
köľét és azt atętu\ętet, amelyľe azutalvźlnyozźsijogkorkiteľjed, a kuratórium hattnozzameg,
a képviseleti aláírási jogosultsággal ĺlsszhangban' Az alapítvźĺnypénzkezeléséľefeljogosított
személyek utalványozási jogköľe az aIapitvâny valamennyi ügyéľekiteľjedhet) ezen
túlmenően utaIvânyozási jogokat kap a menedzser-igazgatő a napi mrĺköđéshezszükséges
ľendszeľesen ismétlődő fęladatokhoz kapcsolódóan, e köľbęn jogosult alaírni a felmeľülő
számlâkat.
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I

A

menedzser-igazgatő az alapitvźlny napi, folyamatos gazdastryi mtĺkođésének
biztosítása
keľetébenkuľatóľiumi elnĺjk által delegált feladatként, az Alapító okiľatban, va|amint az
alapitvćny pénzügyi szabâIyzatźlban foglaltak szeľint, folyamatosan nyomon követi a
szâmltłkat, kifizetéseket és a banki átutalásokat, valamint gyakoľoţa a napi mfüödéshez
sziikséges ľendszeresen ismétlődő feladatokhoz kapcsolódóan felmerĹilő utalvźnyozâsi
jogokat, e körben jogosult alźńrnĺa felmeľülő szttmlźlkat.

A

szervezeti és műkodési szabâlyzat az alapítő okiľat alapjan meghattĺrozta az egyes
szęrvęzeti egységeket és az azokatvezeto igazgatőkat, amelyek az alâbbiak:

1.
2.
3.

oľvos-igazgató és oľvosigazgató-helyettes
tudományo s-ígazgatő
menedzseľ-igazgatő

Az

igazgatók és a helyettes a tevékenységtik során nem minősülnek az alapitvtny vezeto
tisztségviselőinek, de tevékenységtiket munkaviszony keretében vezetői minőségben látják el,
kivéve a tudományos-igazgatőt, aki megbízási jogviszonybanlatjael aťelađatát.
9

l202'j'.

(1

1.25.)

Határozatz

A kuratórium egyhangu szavazdttal kinevezi orvos-igazgatónak: Dr. Széll Andľást
A kuratórium egyhangú szavazattal kinevezi oľvosigazgató-helyettesnek: Dľ. Kőhalmi
Ferencet
A kuratórium egyhanguszavazattal kinevezi tudományos-igazgatőnak: Dr. Bélteki Gusztávot
A kuľatóľium egyhanguszavazattal kinevezi menedzseľ-igazgatőnak: Lendvai Bamabást.

A

kuľatórium felkéri a munkáltatói jogok gyakorlójaként a kuľatóľium elnökét, hogy a fent
nęvezett tisztségviselők hatźtrozatlan időľe szóló tisztségének bętöltéséhez szükséges
dokumentumokat elkészítse és az alapitvány képviseletébenaláírja.
10
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(1

1.25.) IJatár ozatz

A kuratóľiumrogziti,hogy az alapítő okirat szeľint az a|apítválny képvĺseletóre jogosultak:
Dľ. Somogyvttri Zsolt Kálmán kuratóriumi elnĺik önállóan
Veér Lajos, UľkutinéKiss Dóra, dľ. Fogaľasi-Gľenczer Andrea Zsuzsanĺa kuľatóriumi tagok
közül kettő egytittesen
11 12021. (1 1.25.)

Határozat:

A

kuľatórium ľögzíti, hogy az alapitő okirat szeľint az alapitvány bankszámlája felett
ľendelkezhetnek, ęzzel összefiiggésben jogosultak banki aláírásľa és bankszámlákba való
betekintésre:
Dr. Somogyvári Zsolt Kálmán kuľatóľiumi elnok egyszemélyben (onállóan)
Veér Lajos, Urkutiné Kiss Dóľa, dľ. Fogaľasi-Gľenczer Andľea Zsuzsama kuratóriumi tagok
közül kettő együttesen
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l202l.

(1

1.25.) IJatár ozat:

kuľatórium az a\apítő okirat és a szewezeti és működési szabźĺIyzatbanfoglalt
felhatalmazás alapján egyhangú szavazattal kijelöli az aItbbi személyeket az alapítvány
nevében banki a|áírásra, akik ezen jogköľükben jogosultak az alapitvânyi bankszámlák
feletti rendelkezésľenilletve a bankszámlákba valĺó betekintésľe:
Lendvai Barnabás menedzseľ-igazgatő és bármelyik kuratóriumi tag együttesen. A

A

jogosultság a kuratórium általi visszavonásig áll fenn.
13 12021. (1 1.25.)

Határ ozat:

A kuľatóľium rögziti,hogy az alapítő okiľat és a szeľvezeti

és műkodési szabâlyzat szerint az
alapítvány p énzkezelésij o g gyakoľlás ára és utalv ány ozására j o go sultak :

Dr. SomogyvariZsolt Kálmán kuratóriumi elnök önállóan valamennyi alapítvźnyiügyľe;
VeéľLajos, Urkutiné Kiss Dóra, dľ. Fogarasi-Gľenczer Andręa Zsuzsanna kuratóriumi tagok
közül kettő egyiittesen valamennyi alapitv tnyi ügyľe összeghatáľtól fĹiggetlenül;
Lendvai Baľnabás menedzseľ-igazgatő önállóan a napi működéshez szĺ.ikségesľendszeresen
ismétlődő feladatokhoz kapcsolódóan, 1 millió foľintos összeghatárig.
K.m.f,

ÇZ
os

elnök

Dľ. Somogyváľi

jegyzőkönyv-vezetó

Keľesztes Gyiiľgy Lász|ől
hitelesítő tag
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