
KURÁToRIUMI RENDES tjlns
JĂ'eyzoroľyv

amely készült a Peteľ Cemy Alapítvány a Beteg Korasziilöttek Gyógyítasźĺért székhelyén,
2022. május 17. napjan 17 órakoľ.

Jelen vannak:

A kuľatóľium elnöke: dr. Somogyvâri Zsolt Kálmán, levęzęto elnok
A kuľatóľium tagjai:
Keresztes György Lâszlo
Urkutiné Kiss Dóľa
Dľ. Fogaľasi-Grenczer Andrea Zsuzsanna
Veér Lajos

Dľ. Schmidt Éva Judit a felügyelőbizottság elnoke

Napirendi pontok:

1. Az Alapítvány 2021. évľe vonatkozó egyszeľűsített éves beszámolójának,
közhasznúsági jelentésének, valamint az azokhoz kapcsolódó konyvvizsgálói jelentés-
tervezetének ismeľtetése és elfogadása

2. Az Alapitvâny 2020. évľe vonatkozó 1 %-os feIhasznźiźlsľól szóló beszámolója
ismeľtetése és elfogadása

3 . Ftiggetlen könyvvizsg tiő v âlaszttĺia a 202Ż-es év köny vvizsgá,|atâr a
4. Egyebek

A levezető elnök a kuratóriumi iilést megnyitja, megállapítja, hogy az ülés hatáľozatképes.

A kuľatórium egyhangúlag a jegyzokönyv vezetőjének kijelöli Veéľ Lajos tagot, hitelesítőnek
Keresztes György Lászlő tagot.

1. napirendi pont: Az Alapítvány 202I. évre vonatkozó
beszámolójának, kĺizhasznúsági jelentésének, valamint aZ
könyvvizsgálói j elentés-tervezetének ismertetése és elfogadása

egyszerűsített éves
azol<hoz kapcsolódó

A levezető elnök tźĄékoztatja a kuľatóriumot, hogy a napiľendi pontban hozott döntésnél az
alapító okiratban rogzítettek szeľint: ''A kuľatórium gazdâIkodására vonatkozó éves számviteli
beszámolójának, illetve az ennek mellékletét képező ún. kĺjzhasznusëęi mellékletnek az
elfogadásához és jóváhagyâsélhoz _ a felügyelőbizottság elozetes véleményezése mellett -_ a
kuratóľium minősített tĺibbségi hatârozata szükséges. Az ún. kĺizhasznúsági melléklet
elfogadása kizźtrőIag a kuratórium hatásköľébe tartozik, amit minősített többségi batâĺozatta|
fogad el."

A felügyelőbizottság 2022. május 4-ei Ĺilésén írásbeli véleményéthatârozatba ťoglalta, amely
szerint: 

',A felügyelőbizottsági tagok egyhangú szavazattal úgy döntenek, hogy az Alapítvtny
202I. évľe vonatkoző egyszenĺsített éves beszámolóját és kĺjzhasznúsági jelentését, valamint
az azoţ'hoz kapcsolódó konywizsgálói jelentés tervezętet elfogadják az azokban foglaltak
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szeľint.''
A kuratóľiumi tagok a felügyelőbizottság íľásbeli véleményét kézhez kapták, a jelen lévő
feltigyelőbizottsági elnök, dr. SchmidtEvaJudit személyesen is ismeľteti a felügyelőbizottsćlg
véleményét.
A levezetó elnök ismęľteti az Alapítvány 202I. évľe vonatkozó besztlmolőjti és

közhaszniĺsági jelentését, valamint az eŁlhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

l 1202Ż. (05. 1 7.) IJatár ozatz

A kuratóľiumi tagok egyhangú szavazattal elfogadják a Peter Ceľny A|apítvźtny a Beteg
Koraszülöttek Gyógyítasâértközhasznu szervezet 2021. évľe vonatkoző gazdtllkodásról szóló
egyszeľtĺsített éves beszámolóját ,,A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszeľűsített éves beszámolója és kozhasznúsági melléklete'' megnevezésű dokumentumban
foglaltakat ->

független könyvvizsgálói j elentés-tervezętęt.

2. napirendi pont: Az Alapítvány 2020. évre vonatkoző 7 %-os felhasználásról szóló
beszámolója ismeľtetése és elfogadása

2 12022. (05. 1 7.) Határozatz

A kuľatóriumi tagok egyhangú szavazattal elfogadják a Peter Cerny Alapítvány a Beteg
Koľasztilöttek Gyógyításáéľt kozhasznű szewezet az adó I o/o-os felajánlások
Îelhasznâ|ásľól szóló 20KoZ,,Kozlemény az ađőző rendelkezése szerint a kedvezményezett
részéte túutalt összeg felhasznáIźĺsáról'' c. _ beszámolójában foglaltakat.

3. napirendi pont: Független kĺinywizsgâIő vźĺlasztasa a2022-es év könyvvizsgźiatźra

3 12022. (05. 1 7.) Határ ozatz

A kuratóľiumi tagok egyhangú szavazattal megvtllasztjak a 20Ż2-es év könywizsgâlatâhoz
kapcsolódó feladatainak ellâtâsara a KPMG Hungáľia Könyvvizsgáló, Adó- ésKozgazdasâgi
Tanácsadó Kft-t (székhely: II34 Budapest, Váci út 3I., cgjszám: 01-09-063183). A
könyvvizsgtiő cég megbizattsa a 2022. évľe vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló
kuľatóľium általi elfo g adâsélig tart.

4. napiľendi pont: Egyebek

K.m.f.

Dr. Somogyváľi Zsolt Kálmán os
elnök -vęzető

Keresztes Gyti rgy Lńsz|ól
hitelesítő tag
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