
KURATORIUMI RENDKIVULI ULES
JEGYZoroľyv

amely készült a Peteľ Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyítâsaért székhelyén,
Ż02L május 20. napjaĺ 18 órakor'

Jelen vannak:

A kuratórium elnoke: Keľesztes György Laszlő
A kuľatórium tagjai:
Dr. Haľaszti János István
Veér Lajos

Dr. Schmidt Éva Judit Felügyelő Bizottság elnöke

Dr. Virág Judit ügyvéd

A kuľatórium elnöke tâjékoztatja a kuratóriumot, hogy az alapitvźny alapitőja. Peteľ Ceľny
halala őta az alapítói jogokat a kuľatóľium gyakoľo|1a. Az elmúlt időszak tapasztalata azt
mutatta, hogy a napi folyamatos múködést eZ a felállás semmilyen formában nem
akadźiyozza, azonban a kuľatóľium jogszabaly által korlátozott alapítói jogai miatt az
alapítványi szervek nem tudják ellátni feladatukat teljes kĺirűen' amennyiben tagi vźt|tozźls til
be.

Tekintettel aľľa, hogy az alapítői jogok tLtrłhźLzźLstLt a jogszabâly megengedi' a kuľatóľium
elnöke azt javasolja a kuratóriumnak' hogy az alapító okiratban foglaltak figyelembe vételével
a kuľatóľium ruhâzza źĺt az alapitói jogokat egy általuk kijelolt személyľe, így a továbbiakban
az alapitő és a kuratóľium feladat- és jogköľei transzpaľensen el tudnak válni egymástól.

Az alapíto okiľat tarta|mazza, hogy ,,Az Alapítói jogok átvevője büntetlen előéletu, az
Alapítvány iránt elkötelezett, aľľa érdemes személy lehet.'' A kuľatóľium tagjai úgy ítélik
meg, hogy ezen fe|tételeknek olyan személy tud megfelelni' akinek az a|apítvány eddigi
fennállása során kifejtett tevékenysége és hozzaalIása kellően megalapozza alkalmassâgźú az
alapítő személyének betĺj lté séľe.

A kuľatóľium tagjai a legalkalmasabb személynek Keresztes György Lźşz\ot taĄak,
tekintettel arľa, hogy mźtr az alapitvźĺny létręhozźsában is nagy szeľepet vźilalt, és az azőta
eltelt időszakban az alapítvźlny működésébęn is folyamatosan ľészt vett, és mindig az
alapitvtny érdekeit szem előtt tartva végezte a râ bizott feladatokat. A kuľatórium tagjai
tudomással bímak arľól' hogy az alapítő (és kcizeli hozzátartozőja) a kuratóľiumban nem lehęt
tobbségben. A kuľatórium tagjai a többségi tilalmat kiterjesztve így hatźlroznak, hogy ha az
alapító személye egyben kuratóľiumi tag is, iryy ez esetben ez a személy képviseleti joggal
nem ľęndelkezhęt. Tekintettel arľa, hogy jelenleg Keresztes Gyöľgy Lászlő a kuľatóľium
elnökeként az alapítvâny képviseletéľe önállóan jogosult, az ülés keľetén belül a kuľatóľium új
kuratóľiumi elnokot vâlaszt, továbbá megfeleloen módosítj a az a|apító okiľat képviseleti
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jogáľól szóló ľendelkezést is. A kuratóriumi tagok együttes képviseleti jogának biztosítása
éľdekében az alapítőijogok gyakoľlójának újabb kuľatóľiumi tagok jelölésére lesz szĺiksége.

4 l202t. (05.20.) IJatár ozatz

A kuľatórium tagjai egyhangú hatfuozattal úgy dontenek, hogy Keresztes Gyöľgy Lasz|ő
szakmai tapaszta|ata és személyi elkötelezettsége alkalmassá teszi az alapítói szerep
ellźltźsára, ęnnek a|apjźn az alapitői jogokat ingyenesen źúruházzźtk Keresztes Gyĺirgy
Lźszlőra, és az túruhâzást az alapítő okirat I'Ż.3. pontjában foglalt rendelkezései szerint
hajtják végľe. Azalapítő okiratot azźúrlhâzźls jellegéľe és tényére tekintęttel á,truhâzői oldalon
valamennyi kuratóriumi tag alâírja, a nyilvántaľtásba vételi eljarâs sorźln az alapitvány
képviseletében Veéľ Lajos és dľ. Haľaszti János István kuľatóľiumi tagok jáľnak el'

Keľesztes Gyöľgy Laszlő a jelen jegyzőkĺinyv alźlírásával kijelenti' hogy alapítóként megfelel
a jogszabályban előírt kovetelményeknek, vele szemben összeferhetetlenségi ok nem áll fenn,
ezzel egyidejtĺleg a kuratóľiumi elnoki tisztségéľől lemond.

5 l202l. (05.20.) Határozat:

A kuľatóľium tagjai egyhangú hatârozattal elfogadják Keresztes György Lászlő kuľatóriumi
elnöki tisztségról való lemondâstú, továbbá megvâIasztják Veéľ Lajos kuratóľiumi tagot
kuľatóľiumi elnöknek. A kuratórium tagjai az alapító okirat képviseleti jogľa vonatkozó
ľendelkezésęit az alábbiak szeľint egészítik ki:
,,A kuľatóriumi tagok képviseleti jogosultsága:

Az Alapítvány képviseletében a Kuľatóľium Elnöke egyszemélyben, báľmely két kuratóľiumi
tag együttesen jogosult eţámi és képviselni az Alapítványt.
Az Alapitvány bankszamlájafelett való rendelkezésľe két kuľatóriumi tag együttesen jogosult.
Az Alapítvúny képviseletében nem jogosult eţdrni az a kuratóríumi tag, aki egyben az
Alapítvdny alapítój a."

Veéľ Lajos kuľatóľiumi tag a jelen jegyzőkönyv alźtirt-sźtval úgy nyilatkozik, hogy a
kuľatóľiumi elnöki tisztséget elfogadj a.

6 l202l. (05.20.) Határ ozatz

A kuľatóriumi tagok egyhangú hatarczattal meghatalmazzźlk dr. Virág Judit tigyvédet (II74
Budapest, Batthyány u. 46., KASZ: 36071438, cégkapu: 54653519, email cím:
juđit.virag@avocat.hu), hogy a kuľatóľiumi ülésen hozott hatfuozatok alapjan készített
jegyzőkönyvet - az abban foglalt nyilatkozatokľa tekintettel _ ellenjegyezze) az âtruhâző és
átvevo źĺItal alâirt módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt alapítő okiľatot ellenjegyezze,
valamint teţes körűen eljárjon a nyilvántartó bíróság elott a vźitoztsok bejelentése és azok
nyilvántartásba vétele érdekében mint jogi képviselő.
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