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Tárgy: Javaslat a Péter Cerny 
Alapítvány a Beteg Koraszülöttek 
Gyógyításáért Kiemelkedően 
Közhasznú Szervezet támogatására 

Tisztelt Képviselő-testületi 

A Péter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért „Kiemelkedően 
Közhasznú Szervezet" (1083 Budapest, Bókay J.u.53.) támogatási kérelemmel fordult 
Verbai Lajos polgármester úrhoz a mellékelt levél alapján. Az Alapítvány éjjeli és 
nappali szolgálata Budapesten és a környező nyolc megyében speciálisan felszerelt 
rohamkocsival biztosította a koraszülöttek és az újszülöttek különleges mentését. 

Az előterjesztést a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 2010. március 23-ai 
ülésén megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

„45/2010. (III. 23.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
a Péter Cerny Alapítvány a Koraszülöttek Gyógyításáért Kiemelkedően Közhasznú 
Szervezet (1083 Budapest, Bókay János u. 53.) részére a speciálisan felszerelt 
rohamkocsi költségeihez bruttó 50.000,-Ft összegű támogatást biztosítson -
megállapodás keretében - a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 
tartalékkerete terhére." 

Az előterjesztést a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság a soron következő ülésén 
megtárgyalja és a döntést a Bizottság elnöke a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el: 

Határozati javaslat: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Péter 
Cerny Alapítvány a Koraszülöttek Gyógyításáért „Kiemelkedően Közhasznú 
Szervezet" (1083 Budapest, Bókay János u. 53.) kérelmére a speciálisan felszerelt 
rohamkocsi biztosítása költségeihez bruttó 50.000,-Ft összegű támogatást biztosít -
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megállapodás keretében - a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 
tartalékkerete terhére. 
Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné és 
Hajdú Péter főosztályvezetők 

Budapest, 2010. március 31. 

Verbai L/ijos 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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O Péter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért® 
„Kiemelkedően közhasznú szervezet" (Főv. Bíróság i2.(i4.)Pk. 63.473/12) 

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012 
w Adószám: 19010289-1-42 

Verbai Lajos * ' £ ^ v ^ ^ 
polgármester /_-> ( J ^ - = ? ^ 
Budapest Kőbányai Önkormányzat / . 
1102 Budapest, Szent László tér 29. / ( • L 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Az -elmúlt évek gyakorlatánakmegfelelően^ a Péter-OernyA4apíívány, mint 
kiemelkedően közhasznú szervezet nevében, szeretném tájékoztatni Önt és kedves 
munkatársait az Alapítványi Mentőszolgálatunk 2009-dik évi működéséről. 

Speciálisan felszerelt rohamkocsijaink a 2970 kivonulás során, 153657 km-t futottak. 
Gépi lélegeztetésre 491 esetben került sor. Hiánypótló, éjjel nappali szolgálatunk 
Budapesten és a környező nyolc megyében (Budapest kb. 140 km-es sugarú körzetében) 
biztosította a koraszülöttek és újszülöttek speciális mentését. 

Az Önök Önkormányzatának egészségügyi területi ellátási kötelezettségét - a 
neonatológiai sürgősségi ellátás terén - a Péter Cerny Alapítvány 55 esetben támogatta, egy 
24 órás szolgálatot teljesítő rohamkocsi, és egy 24 órás szolgálatot teljesítő esetkocsi 
folyamatos, valamint egy munkanapokon 8 órás szolgálatot teljesítő esetkocsi 
rendelkezésre állásával. Az egészségügyi szolgáltatás értéke 3 784 605 forint volt 

Tekintettel arra, hogy az állami támogatás - az Országos Mentőszolgálat 
közvetítésével - a működési költségek 73%-át fedezte, az Önök területére eső 
neonatológiai ellátást a Péter Cerny Alapítvány 1 021 843 forinttal segítette. 

Örömünkre szolgál, hogy segíthettünk, és kérjük, ha lehetőségeik engedik, a 
továbbiakban is támogassák adományaikkal valamint 1% felajánlásaikkal az alapítványunk 
munkáját. 

Segítségüket ezúton is előre köszönve 

Budapest, 2010. február 4. 
K ó H Á v YX I {")NKOKMÁNV/,Vr 

"TTszfélettel 
iktatószám ̂ LIJM.^ÍM-

2010 mt 10. Dr. 
a Péter Cerny Alapítvány 

j íwam; ■■ dö kioödó: | szakmai vezetőié 

^'i^fráfHswp&ttüiik, talán Önök is tudnának ? ! 

www.cerny.hu, www.pca.hu k<s^'"x info@cerny.hu, info@pca.hu 
1083 Budapest, Bókay J. u. 53. /> "t"C - t i , 1450 Budapest Pf.: 10 

Telefon: 323-3001 * / Y v i F a x : 323-3005 
< „síiméi-
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V É G Z É S 

A é'övárosi Bíróság elrendeli a 441, sorszám alatt ujiivántartáoba < _u Pvtci Cersj 
Alapít vátry a Beteg Koraszúititiek GyégyításMrt (rövid neve- fretor í„~**\r -Mit;>it\ány^ 
elnevezésű alapítványra vonatkozó oi/Sbbi rélt&ms bewsvzéséh 

A;f alapítván)' képviselete rncgváliozöU. 
Az íddigi képviselők közül D Í . Sömogwári Zsolt képviseleti jom ?snt:».'--zfir:: 

Az eddigi képviselek { Elnök' Dr Fekete Farkas Pál, Keresztes Gyflt^, Kiadhass-} István. 
Leveles László és Dr. Tholt Katalin képviseleti ion® változatlan. 

A keceld szerv összetétele a képviselettel összhangban változott. 

Egyben a bíróság elrendeli 3 nyilvántartási adatok kiegészítését as alábbiak szerlni: 

.42 alapítvány vu^'on-fclhasznáMsi módja: A2 alapítvány vagyoaáí elkülönített 
csekkszámlán vezeti. Az alapítvány pénzügyi kezelésére s hatályos jogszabályok ir&jyíidósk, 
sxz-űt] a kikötéssel, hogy az aiapítvány induló készpénz ősszegéinek 20PA-U mUiőtvikM a* 
alapítván.;/ elkülönített csekkszámláján tartandó, ki mm vehető. Ar alapítvány részére 
ídjesített hozzájárulások vissza nem vonhatók, de az adományozó által - a felhasználását 
ílk.íoorí- bizonyos feltételek szabhatók, kivéve, hogy a gazdálkodás ?.nrún elért eredméiryéi 
sem osztja fel, esak meghatározott tevékenységekre használhatja azt fel 

AJK alapító okirat mődosításáiiak idflpoutja: 2007, február hő 1. 

A vegr.es ellea B kézbesítéstől számított 15 napon bdui a Fővárosi ítélőtáblának círrrzeft. dá a 
Fővárosi Bíróságnál 3 pld-ban benyújtott fellebbezésnek van helye. 

I N D O K O L Á S 

>x alapítvány jogi képviselné kérekmsí tórjtfuartctt m n bírő&npaiáí az ű'^pitvúrv.t érintő 
változás nyilvántartáson átvezetése iránt. 
A becsatolt dokumentumok alapján a bíróság megállapítás ÍM, hogy a módosítás miadsnbea 
megfelel a törvényes dőírésoköák. A bíróság ar alapítványi érioíft változás bejegyzését a Ptk. 
?4/B. § (5) bdk^dése, vaiattiiní a nyilvántartási adatok kiegé-tKését a !2-"I99u. (VL í.".) 3M 
renddel alapján rendelte el. 

Dudapest, 2007. évi április hő 16, napján, 
í dr. Varga Zulum $.&. 
\ f bíró 

A kiadmány hiteiéül; \ . t 
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Péter Cerny Alapítvány 
- 16,Pk. 63473/199Í. -

ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 

A Péter Cemy Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (Pk. 
63473/1990.) 1083 Budapest, Bókay János u. 53. szám alatti székhelyű jogi 
•személy alapítója. 

Az alapítvány létrehozásai követő kisebb szervezeti & működési változások 
miatt az Alapítvány Alapító Okiratát az Alapító alábbi tartalommal fogadja el, 
módosítja: 

1,. AFeter Cerny alapítványnak, mint kjemcjkedflen kfrriiagznfr alapítvány 
létrchozágáaajc célja és feladatai 

1.1. Ei&zxnények: Magyarországon még ma is minden tizenkettedik újszülött 
idő előtt jön a világra, és a koraszaiötttuiiálozás oz átlagosnál magasabb, A Ms 
súllyal vagy betegen született újszülöttek gyógyítása és felnevelése csak 
speciális, a modem technika vívmányait is biztosító feltételek között lehetséges. 
Á kritikus állapotú újszülötteik és csecsemők ápolási Ideje é$ a szövődmények 
száma jelentősen aö, ita az intenzív ellátás helyszínére t&rténő szállítás nem. 
megfelelő körülmények kőzött történik, A sürgősségi ellátás időveszteségének, 
megfelelő körülményeinek hiánya a gyermek fejlődésére a későbbiekben 
■meghatározó lehet, A maradandó károsodások jelentős része közvetlenül a 
szülés utáni, vagy az aktit állapotromlás elhárítására végzett sürgősségi ellátás 
elégtelen körülményeire vezethetők vissza. 

Szakirodalmi példák bizonyítják, hogy a minél gyorsabban elkezdett 
legmagasabb szintű orvosi kezelés, a mentés és a szakszerű szállítás, a magas 
színtű intenzív ellátást követő posxtmícnxrv kezelés valamint hosszú távú 

• rehabilitációs gondozás rendkívüli módon csökkenti a halálozást, a 
szövődmények, a tartós károsodások számát és mindenekelőtt javítja a későbbi 
életminőséget. 

E probléma Magyarországon számos családban ismert és kelt szomorú 
érzéseket, nemcsak a magzati illetve új szülötthalálozások esetében, hanem a 
maradandóan károsodott kisbabák krónikus kezelése, felnevelése, rehabilitációja 
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során is, A központi egészségügyi elíútós ás kutatástámogatás jelenleg csak 
korlátozott mértékben képes hatákony segítséget és anyagi támogatást 
biztosítani c rendkívül súlyos helyzetből adódó sürgető tennivalók megoldására. 

Az Alapítvány alapítója: Péter CERNY, 1230 WIEN, ICari Tornaygasse 20. 

Az Alapítvány neve; Péter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek 

Gyógyításáért 

Az Alapítvány rövidített neve: Péter Ccroy Alapítvány 

1.2. A Péter Cerny alapítvány, mint kiemelkedően közhaszna alapítvány 
eélkitűasesdb 

Az alapító célja Jelen alapítvánnyal, annak az anyagi, technikai és személyi 
bázisnak a megteremtése, amely biztosítja a koraszülöttel^ a beteg 
újszülöttek és csecsemők meiitlsct-száliításáí:, intenzív ellátását, valamint a 
gyermekek intenzív kezelését követé teljes kör i gondozási, rehabilitációs 
feladatokat, 

1.2.1.Az alapítvány létrehozásának előzményeiben, valamint a célkitűzésekben 
foglaltak az utódok a jövő generációja érdekében kifejtett törek vések és az ezele 
érdekében hozott önzetlen vállalások rendkívül fontosak. A feat leírt célok 
egybea olyan kiemelkedően közhasznú tevékenységre irányulnak, amelyek 
egyébként az Egészségügyi Minisztérium feladatkörébe,, a Társadalombiztosítás 
keretén belül keli, hogy biztosítva legyen, illetve a helyi önkormányzatok 
feladatkörébe tartozik. 

1.2.2. Á Péter Cerny Alapítvány a jelenlegi, egységes szerkezetbe foglalt létesítő 
okiratának megfelelően kéri a kiemelkedően közhasznú szervezetként való 
nyilvántartásba vételét Az 1997.évi CLVI. törvény 4.-5.§.feltételrendszercnck 
az alábbiak szerint fele! meg: 

í .2.2. i. A Petet Cerny Alapítvány kiemelten közhaszna tevékenysége — azaz az 
alapító szándéka alapján ccí szerinti tevékenysége - a koraszülöttek, a beteg 
újszülöttek és csecsemők mentését-szállítása, intenzív ellátása, valamint a 
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v- t̂s,;Hetek utlenzív kezeléséi követő teljeskörü gondozási, rehabilitációs 
feiaciíuuL.ií jelenít K/- AZ 1997.évi CLVLíorvéüV 26.§ o> poníja alapján 
eísösoiban az k ós 15. pontban foglaltaknak felei meg, ár. cél szerinti 
tevékenysége alapvetően kapcsolódik f. ? ; 3.; 4.; 10.; ! 1 ; IV, pontokhoz is. 

Zavailslar. működése eseten közhasznú szolgáltatásai minden rászoruló számára 
elérhető. 

1.2.2.2, Vállakózás"! Tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, írókar nem veszélyezte! ve végez. (4.§.b.,5 

.1.2.2.3. Gazdálkodású során eleit eredményéi nem osztja fel, axi a jelenlegi 
egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratában meghatározott tevékenységekre 
fordítja. (4.fU\) 

1.2.2.4, Kötelezettségei vállai arra, hogy & 4.§.d. alapján kozveTlen politikai 
icv^^öfiységet nem folytai, szecvr/ftir: piátoktól független, azoknak anyagi 
i ümogatásr nem nyúlt, 

.1,2.2.5- Kiemelkedően közhasznú tevékenysége az Egészségügyi Minisztérium 
feladatkörébe, illetve a társadalombiztosítás keretén belül kell, hogy biztosítva 
legyen, illetve a helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozik. (5,§,a.) 

Az egészségügyről szóló, 1997. évi CJUTV. törvény 94-97. §., továbbá az 
Rgészségtigyi Miniszter 20/1998- (VX.3.) NM rendelete a mentésről. 

1.2.2,6. Létesítő okirata szerinti kötelezettséget vállai, iiogy tevékenységének és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait az Egészségügyi Minisztérium által 
kiadott Egészségügyi Közlöny útján is nyilvánosságra hozza. (5.§.b.) 

1,3. A Péter Cerny Alapítvány miMdési helye: 

1.3,1. Az alapítvány székhelye: 1083 Budapest, Bókay János u, 53. 

Az alapítvány közel ifeéves munkája .során többször felmértül armak 
igénye, hogy a komplex ellátást földrajzilag is kiterjessze annak érdekében, 
hogy az ország lakosságának minél szélesebb köre részesülhessen a 
szolgáltatásban. Ennek keretében az ellátási terUtetsl a lehetőségekhez képest 
miné! szélesebb körben próbálta kiterjeszteni, 

',? 
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Jelenleg a?. Egészségügyi Minisztérium és az ÁNTSZ engedélye alapján 
a. ncoiiatológiai sürgősségi eHrílíísí nemcsak ax alapi! vány székhelyén 
Budapesten, liánom Pest, Nógrád, Heves, Fejér, C&^iergom, Veszprém 
megy ékben is lolyaraatosan, éjjei-aappaií szolgálat keretében biztosítja. 
tfiBcíict! ni Ocs/.íígos Meniőszoígdfat eseíí ko?xernükötit%éveI, ílícivc. alkalmi 
jelleggel az egész ország tönilftfén belül és kívül végfci e. hiánypótló szolgáltatást. 

2. A köyJiasznó alapítvány iiifíkQdéstéYíd kapcsolatos szabályok; 

2 I. A/ uiapítvány vezető szerve az Alapítvány Kuratóriuma. A kuratórium 
lüai.i: jogmnlrak az alapítványi vagyon kezelésére, illetve &i alapítván)? 
n ití köd tetösére, 

%l,\. A kuratórium elnöke: Dr.Fekete Farkas Pál 
(1.02!. Budapest Böiötii György ii.S.) 

2 l .2 A kuratórium tagjai; 

Keresztes György (1025 Budapest Szalamandra köz 1-3.) 

Madatassy István (1112 Budapest Brassó u. 41.) 

Leveles László ( 2072 Zsámbék Diófa u. 17.) 

Dr. ThoU Katalin (1022 Budapest, Bogár u. 26/A) 

A kuratóriumi lugsagban bármely címen bekövetkező üresedés esetén az alapító 
áíiaí kijelölt köztiszteletben álló személlyel töltik be a kuratóriumi tisztségei. 

Á kuratórium? mgók képviseleti jogosultsága: 
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Az Alapítvány képviseletében a Kuratórium Elnöke egyszerrtélyben. bármely 
kel kuratóriumi tag együttesen jogosult eljárni és képviselni az Alapítványt. Az 
Alapítvány bankszámlája felen való rendelkezésre két kuratóriumi tag 
együttesen jogosuk. 

2X3. A kuratóriumi ülések gyakorisága, összehívási rendje és a napirend 
közlésének módja: 

2.1.3.1. Á kuratórium üléseit legalább félévenként egy alkalommal tartja meg. 

2.ÍJ.2. A kuratóriumot a kuratórium elnöke köteles írásban összeíiívni, az üícsí 
megelőző 15 nappal, olyan levél útján, amelyben közli az ülés napirendjének 
pomiair is. 

~> 1.3.3 A kuratórium ülései nyilvánosak, kivéve, ha a konkrét napirend 
mrUiímára tekintettel legalább kél tag. a nyilvánosság kizárását kéri írásban, 

2.L3.4. A kuratórium ülése határozatképes, ha a kuratóriumi tagok M e + 1 fö 
jelen. van. 

2.1.3.3. A kuratórium üléséből jegyzökönyvei keli fel venni. Ennek alapján fi 
kuratórium üléseiről felvett jegyzőkönyvben nyilván kell tartani a kmaújrimrt 
által hozott döntések tartalmai, az ölés, illetve a döntés időpontját és hatályát, 
vcíamist ki az, uki támogatta, illetve ellenezte a döntést. A jegyzőkönyv mellett 
íiyilvánianást fceif vehetni, azaz a határozatokat a Határozatok Könyvébe. be, kell 
jegyezm. 

A kuratórium döntéseiről a küratódum elnöke köteléé tájékoztatni az 
éiiíiUittcket a határozathozataltól számítolt S napon belül írásban, egyidejűleg a 
nemeseket az Alapítvány székhelyén levő hirdetőtáblán is ki kell függeszteni. 

Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba betektntéfu a 
kuratórium elnöke engedélyezi 

Egyebekben a szervedet működésével, szóig altatásai módjával . 
kapcsolatosan érdekeltek közvetlenül értesítést kapnak és egeket az 
információkat egyidejűleg ki kell függeszteni az Alapítvány székhelyen levő 
hirdetőtáblán. 
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2.1,3,5, A kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyfii szavazással 
hozza meg Minden kuratóriumi tagnak egy szavazata vari. Páron számú, 
jelenlévő kuratóriumi tag egyenlő szavalata cselén az elnök szava 
dönt. 

2,1.3,7, Á kuratórium gazdálkodásának éves beszámolójának elfogadásához — a 
Felügyelőbizottság előzetes véleményezése mellett - a Kuratórium egyhangú 
határozata szükséges. 

A közhasznúsági jelentés elfogadása kizárólag a Kuratórium 
hatáskörébe tartozik, amit egyhangúan fogad el. 

2.1.4. Az alapítvány fel ügye ló szerve az úgynevezett Peliígyelöbltolfóág, .három, 
lakból áll, í-üTífJy ügyrendjei maga állapítja meg. 

2.1 A, 1. A Pelügyelőbízottság elnöke: Dr. Scfamidt Éva 

1053 Budapest, Múzeum krt. 7, 

2.1,4,2. Á Felügyelőbizoüság tagjai: Lányíné Dr.Bngetaiayei* Ágnes 

(1024 Budapest Bimbó ól. 23.) 

Prof,Dr,Ko.ator Elemér 

(1022 Budapest Bnátéúi Sándor a. 10/b) 

A Felügyelőbízottságban bármely címen bekdvetkező üresedés esetén, 
m- alapító áitai kijelölt köztiszteletben álló személlyel tőlük be a 
falügyelöbizoíísági tisztséget. 

2.1.4 1 A felügyeÍŐK7erv ellenőr?,! a közhasznú szervezet működéséi és 
gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől — azaz a kuratórium 
fayaitói — jelentési, a szervezel munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítási kérhet továbbá a közhaszml szervedet könyveibe és irataiba is 
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

2,1.4,4. P&lügyelöbizoltság elnöke és tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási 
joggal vesznek részt, 
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2.1.4,5. A Felügyelőbizöttságoi megü leíik mindazok a jogok, amelveket a 

jo&szábáív a hatáskörébe ívlal, 

2,1,5. A tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi személyek, 

2.1.5.1, (1) A vezető szarv határozathozatalában nem vehet részi az a 

méíy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 6E5. b) pont], élettársa (a 

továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

aj kötelezett vagy feleiősség alól mentesük 

vagy 

h) bármilyen más előnyben részesük illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minősült előnynek a közhasznú szervezet cél s/x-iinti 
juttatásai keretéhen a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szoláltatás, ilielve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könnyvvtzs-

gálója az a személy, aki 

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán Kívüli más tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogszabályban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,, 

ci a közhaszna szetvezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető mm pénzbeíi szolgál tatásokat, e.s a 
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyű'{tolt, létesítő 
okiratnak me.gfeielö cél szerinü juttatást _ »illetve 

d) az a)__c) pontbon meghatározott személyek hozzátartozója. 
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1' .!,5.2 ti) A közhasznú szervezet megszűntél köveid kéi é\ig nem 
:ehci itiás közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az u szemelv, aki 
olyan kö/rwsznű szervezetnél lököü be annak megszűntét megelőzd 
kél évben legalább egy évig vezető tisztséget, nmely uz adózás rendjéről 
szók4- rórvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles 
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesem tájékoztatni arról, hogy 
ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

3. Az Alapífyéoy vagyona és pénzügyi gazd^kgáisa 

i 1. Az Alapítvány által kitűzött feladatok és célok megvalósításához uú&úeu 
magán 6% jogi személy ingyenes vagyoni szolgáltatást teljesíthet és e 
hozzájárulással növelheti az Alapítvány vagyonát 

3.2. Az Alapítványhoz bárki csatlakozhat, akár tárgyi, akár készpénz 
hozzájárulással. 

3.3. Az Alapítvány készpéxizvagyonát elkülönített csekkszámlán vezeti. / ÍZ 
Alapítvány pénzügyi kezelésére a hatályos jogszabályok irányadóak, azzal a 
kikötéssel, hogy az Alapítvány induló készpénz összegének 20%-a mindenkor 
az Alapítvány elkülönített csekkszámláján tartandó, ki nem vehető. 

3,4. Az Alapítvány részére leljcsjftcü hozzájárulások v'isaxa nem vonhatók, de ÍÚ:. 
adományozó áliai — a felhasználását illetően -- bizonyos lehetetek szabhatók, 
k-i véve, hogy a gazdálkodás sorári elért eredményéi nem oszthatja tel, csak az 
1.2. pontban meghatározott tevékenységekre használhatja azt fel 
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5.5. Pénzkezelési aláírási joggal a kuraírimtm elnöke cs megbízott utgjai, 
továbbá a kuratórium által o munkáltató jogok gyakorlására, valamint a 
pénzkezelésre szerződet* alapján felkért cégek képviselői jogosultak. 

3.6. Az Alapítványi vagyon lei hathatósával kapcsolatban bárki javaslatot tehet.. 
aki az Alapítványhoz hozzájárul. Egyebekben az Alapítvány sorsáról az 
Alapítványt kezelő Kuratórium minden év végen tájékoztatja azokat, akik m 
Alapítványi vagyonhoz hozzájárultak. 

3.7. Az alapítvány közhaszna tevékenységének bevételeit cs kiadásait a törvény 
szermb nyilvántartási szabályok illetve a reá irányadó könyvvezetési szabályok 
betartásával kell kezelni. 

3.8. Az alapítvány köteles az éves beszámolója jóváhagyásával egyidejűleg 
közhaszDúsági jelentési készíteni, a jelentésnek tartalmaznia kel! mindazokat. 
amelyeket a jogszabály a jelentésre előír. A közhasznúsági jelentésbe bárki 
betekinthet és arról másolatot készíthet. 

4, Vegyes rendelkezések 

4. L A jelen alapítvány 1988, november 17.-én kelt Alapító Okirattal jött iétre. A 
jelen módosítás egységes szerkezetbe foglalja az azóta citált ído akteáfo 
változásait. 

4.2. A je:en Alapítványban nem szabályozott kérdéseket a Ptk. v^-irjályai, 
valanúal a közhasznú szervezeteikről szóló, 1997. évi CLVt torvény szabályai m 
irányadóak. 

4.3 Jelen Alapító okiratot a.Fővárosi Bíróságnál nyilvántartásba kell vetetni. 

4.4. Jelen egységes szerkezetbe foglalás kelt© 2007, február 1. 

9 

6008 ÜtVAJLIdVIV MS320 8H3á mUtUim t9d W O I ŰMZ N)/*0 



Budapest, 2007, február hó 01 , napján 

t'fírr f Kftiy -Uapínany 

alapítója 

Péter CEHNY 

ElUnjegyzem, 

tíudapest, "2ÚÚ/> február hó 0L napján 
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