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Tisztelt Képviselő-testület! 

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

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009. február 10-ei ülésén a Péter Cerny 
Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért „Kiemelkedően Közhasznú 
Szervezet" kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

„24/2009.(11.10.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata 
(10 ellenszavazattal, egyhangú) 
„A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Péter Cerny Alapítvány a Koraszülöttek Gyógyításáért Kiemelkedően Közhasznú 
Szervezet (1083 Budapest, Bókay János u. 53.) részére támogatást nyújtson." 

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 2009. március 24-ei ülésén a „Péter 
Cerny Alapítvány a Koraszülöttek Gyógyításáért Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 
(1083 Budapest, Bókay János u. 53.) kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot 
hozta: 

„61/2009. (III. 24.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(6 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 bruttó 50.000,-Ft összegű 
támogatást biztosítson - megállapodás keretében - a bizottság tartalékkerete terhére." 

A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság a kérelmet megtárgyalja és a bizottság 
döntését az Elnök a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat 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 -
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 

_Hajdu Péter főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Péter 
Cerny Alapítvány a Koraszülöttek Gyógyításáért „Kiemelkedően Közhasznú 
Szervezet" (1083 Budapest, Bókay János u. 53.) kérelmét nem támogatja. 
Felkéri a Polgármester Urat a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 

Budapest, 2009. április 2. 

erbai Lajos 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 
Szervezési és Ügyviteli Főosztály 

Szervezési Osztály 

Kivonat a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén készült 
jegyzőkönyvből: 

Az ülés időpontja: 2009. II. 10. 

A kivonatot kapja: Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya 

24/2009. (II. 10.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata 
(10 ellenszavazattal, egyhangú) 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság n e m javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
a Péter Cerny Alapítvány a Koraszülöttek Gyógyításáért Kiemelkedően Közhasznú 
Szervezet (1083 Budapest, Bókay János u. 53.) részére támogatást nyújtson. 

B u d a p e s t , 2009. április 2. 

A kivonat hiteles: 

Korányiné Csősz Anna 
osztályvezető 



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 
Szervezési és Ügyviteli Főosztály 

Kivonat a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság ülésén késztilt 
jegyzőkönyvből; 

Az ülés időpontja: 2009. március 24. 

A kivonatot kapja: Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya részére 

61/2009. (III. 24.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(6 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 bruttó 50.000,-Ft összegű 
támogatást biztosítson - megállapodás keretében - a bizottság tartalékkerete terhére. 

B u d a p e s t , 2009. április 2. 

A kivonat hiteles: 



Péter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért? 
„Kiemelkedően közhasznú szervezet" (Főv, Bíróság l2.(i4.)Pk. 63.4-73/12) 

UniCredit Baiik 10900028-00000014-34030012 
Adószám: 19010289-1-42 

■ 1 / ^L >^& 

CÍMZETT: Jógáné Szabudos HenrieUa 

Kőbánya Polgármesteri 
Hivatal 

Fax: 431-8743 

\ Dátmt. 2009.03.13. 

I ,-j.s oldalak száma afedlappal együtt 

FELADÓ: 
éwöO^Cs.ííl^för 

Telefon: 323-3ÖÖ4, 30/370-0232 

MEG JEGY- D Sürgős □ Megtekintésn* Q Gyors >,'á/así D KStfOk 
Z5SEK: kérünk véleményét 

Tisztelt Asszonyom.! 

Telefonon történt megbeszélésünk értelmében mellékelten küldöm a kért 
Bírósági Végzési. 

Tisztelettel 

Lendvai Bas^abás * 
koordinátor* 

1 

www^eernyíhu, www.pca .hu 
10S3 Budass&t, Eókay J. -a. 53. 

Telefon: 323~300l 

i n m # c e r n y . i i u , iirfa@pcaJbiU 
1525 Budapest 114 Pf»: 36 
Tel/Fax: 323-3005 
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F ő v f i F S s i B í r ó s á g 
lő. Fk. 63.473/1990/22. 

V É G Z É S 

A Fővárosi Bíróság elrendeli a 443, sorszám alatt nyilvántartásba veti Péter Cerny 
Alapítvány a ííaíeg Koraszülöttek Gyágyftd«á£rt (rövid neve: Péter Ceray Alapítvány) 
elnevezésű alapítványra vonatkozó alábbi vált&zás beieevzésék 

Az alapítvány képviselete megváltozott. 
Az eddigi képviselők közül Dr, Somogyváii Zsolt képviseleti losa megszűnt. 

Az eddigi képviselők ( Elnök: Dr. Fekete Farkas Pál, Keresztes György, Madarassy István, 
Leveles László és Dr. Tholt Katalin képviseleti ioga változatlan. 

A kexel.ö szerv összetétele a képviselettel összhangban változott. 

Egyben a bíróság elrendeli a nyilvántartási adatok kiegészítését az alábbiak szerint: 

Az- alapítvány vagyön-fclhasználási módja: Az alapítvány vagyonát elkülönített 
csekkszámlán vezeti. Az 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. Az alapítvány részére 
teljesített hozzájárulások vissza nem vonhatók, de az adományozó által - s felhasználását 
illetően- bizonyos feltételek szabhatók, kivéve, hogy a gazdálkodás során elért eredményét 
nem osztja fe!5 csak meghatározott tevékenységekre használhatja azt fel. 

Az alapító okirat módosításának Időpontja: 2007. február hó 1. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon beiül a Fővárosi ítélőtáblának címzett de a 
Fővárosi Bíróságnál 3 pld-ban benyújtott fellebbezésnek van helve. 

I N D O K O L A S 

Az alapítvány jogi képviselője kérelmet terjesztett elő a bíróságnál az alapítványt érintő 
változás nyilvántartáson átvezetése iránt. 
A becsatolt dokumentumok alapján a bíróság megállapította, hogy a módosítás mindenben 
megfelel a törvényes előírásoknak. A bíróság az alapítványt érintő változás bejegyzését a Pík. 
74/B. § (5) bekezdése, valamint a nyilvántartási adatok kiegészítését a 12/1990. (VI. 13.) IM 
rendsiet alanián rendelte el. 

Budapest, 2007, évi április hó 16. napján, 

A kiadmány hiteléül: \ . j 

dr. Varga Zoltán s.k. 
bíró 
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Péter Cerny Alapítvány 
- 16.Pk. 63473/1990, -

ALAPÍTÓ OKIRAT 

módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 

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

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

1, A. Péter Cerny alapítványnak, mint kiemelkedően közhasznú alapítvány 
létrehozásának célja £s feladata: 

1.1. Előzmények: Magyarországon még ma is minden tizenkettedik újszülött 
idő előtt jön a világra, és a koraszüíötthaiáiozás az átlagosnál magasabb, A kis 
súllyal vagy betegen született újszülöttek gyógyítása és felnevelése csak 
speciális, a modem technika vívmányait is biztosító feltételek között lehetséges. 
A kritikus állapotú újszülöttek és csecsemők ápolási ideje és a szövődmények 
száma jelentősen nő, ha az intenzív ellátás helyszínére történő szállítás nem 
megfelelő körülmények között 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 akut állapotromlás elhárítására végzett sürgősségi ellátás 
elégtelen körülményeire vezethetők vissza. 

Szakirodalmi példák bizonyítják, hog3/ a minél gyorsabban elkezdett 
legmagasabb szintű orvosi kezelés, a mentés és a szakszerű szállítás, a magas 
szintű intenzív ellátást követő posztintenzív 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 keit szomorú 
érzéseket, nemcsak a magzati illetve újszülötthalálozások esetében, hanem a 
maradandóan károsodott kisbabák krónikás kezelése, felnevelése, rehabilitációja 

! 

TOOÍgj iUiVAXunv AN"aazo aaxad S00f:f:Kf:T8sí YV.H ftSíRrt fiüfiZ *f i /zn 



során is. A központi egészségügyi ellátás és kutatástámogatás jeienieg csak 
korlátozott mértékben képes hatékony segítséget és anyagi támogatást 
biztosítani c rendkívül súlyos helyzetből adődő sürgető tennivalók megoldására. 

Az Alapítvány alapítója: Péter CERNY, 1230 WIEN, Kari Tornayga&se 20, 

Az Alapítvány neve: Péter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek 

Gyógyításáért 

A?. Alapítvány rövidített neve: Péter Cerny Alapítvány 

1.2. A Péter Cerny alapítvány, mint kiemelkedően közhasznú alapítvány 
célkitűzései: 

Az alapító célja jelen alapítvánnyal, annak az anyagi, technikai és személyi 
bázisunk a megteremtése, amely biztosítja Ú koraszülöttel^ a beteg 
újszülöttek és csecsemők mentésct-szállítását, intenzív ellátását* valamint a 
gyermekek intenzív kezelését követő teljes körű gondozási, rehabilitációs 
feladatokat. 

í.2.\.Az. alapítvány létrehozásának előzményeiben, valamint a célkitűzésekben 
foglaltak az utódok a jövő generációja érdekében kifejtett törekvések és az ezek 
érdekében hozott őrizetlen vállalások rendkívül fontosak. A fent leírt célok 
egyben olyan kiemelkedően közhasznú tevékenységre irányulnak, amelyek 
egyébként az Egészségügyi Minisztérium feladatkörébe., a Társadalombiztosítás 
keretén belül kell, hogy biztosítva legyen, illetve a helyi önkormányzatok 
feladatkörébe tartozik. 

1.2.2. A Petet Cerny Alapítvány a jelenlegi, egységes szerkezetbe foglalt létesítő 
okiratának megfelelően kéri a kiemelkedően közhasznú szervezetként való 
nyilvántartásba vételét. Az 1997,évi CLVL törvény 4.-5,§.feltételrendszerének 
az alábbiak szerint felel meg: 

í .2.2.1. A Petet Cerny Alapítvány kiemelten közhasznú tevékenysége — azaz az 
alapító szándéka alapián céí szerinti tevékenysége - a koraszülöttek, a beteg 
újszülöttek és csecsemők mentését-száüítása, intenzív ellátása, valamint a 
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gyermekek intenzív kezelését követő teljeskörü gondozási, rehabilitációs 
feladatokat jelenti. Ez az Í997.évi CLVi.törvény 26.§. c) pontja alapján 
elsősorban az 1. és 15. pontban foglaltaknak felei meg, de cél szerinti 
tevékenysége alapvetően kapcsolódik a 2,; 3,; 4,; 10.; 11.;. 1.7, pontokhoz is. 

Zavartalan működése esetén közhasznú szolgáltatásai minden rászoruló számára 
elérhető. 

1.2.2.2. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. (4.§.b.) 

1.2.2.3. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jeíeníegi 
egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratában meghatározott tevékenységekre 
fordítja. (4§.c.) 

1.2.2.4. Kötelezettséget vállal arra, hogy a 4.§.d. alapján közvetlen politikai 
tevékenységet n&m folytat, s2.erve7.ete pártoktői független, azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. 

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 CLIV. törvény 94-97, §., továbbá az 
Egészségügyi Miniszter 20/1998- (VI.3.) NM rendelete a mentésről. 

i ,2,2,6, Létesítő okirata szerinti kötelezettséget vállal, hogy tevékenységének és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait az Egészségügyi Minisztérium által 
kiadott Egészségügyi Közlöny útján is nyilvánosságra hozza. (5.§.b.) 

1,3. A Peíer Ceray Alapítvány működési helye: 

1 n 3.1. Az alapítvány székhelye: 1083 Budapest, Bókay János u. 53. 

Az alapítvány köze! tízéves munkája során többször felmérőit annak 
igénye, hogy a komplex ellátást földrajzilag is kiterjessze annak; érdekében, 
hogy az ország lakosságának minél szélesebb köre részesülhessen a 
szolgáitatásban. Ennek keretében az ellátási területet a lehetőségekhez képest 
minél szélesebb körben próbálta kiterjeszteni. 
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jelenleg az Egészségügyi Minisztérium és az A.NTSZ engedélye alapján 
a neonatológiai sürgősségi ellálást nemcsak az alapítvány székhelyén 
Budapesten, hanem Pest, Nógrád, Heves, Fejér, Esztergom, Veszprém 
megyékben is folyamatosan, éjjel-nappali szolgálat keretében biztosítja. 
Emellett az Országos Mentőszolgálat eseti közreműködésével, illetve alkalmi 
jelleggel az egész ország területén belül és kívül végzi e hiánypótló szolgáltatást. 

2, A közhasznú alapítvány működésével kapcsolatos szabályok: 
■! " ■■■*■■ ■ — II I l l l l I ■ ' ' | 

2.1. Az alapítvány vezető szerve 
tagjai jogosultak az alapítványi 
működtetésére. 

2,) ,\, A kuratórium elnöke: Dr .Fekete b'arkas Fái 
(1021 Budapest Bölöni György u,8.) 

2.1.2. A kuratórium tasiai: 

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

Madarassy István (1112 Budapest Brassó u. 41.) 

Leveles László ( 2072 Zsámbék Diófa u. 17.) 

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

A kuratóriumi tagságban bármely címen bekövetkező üresedés esetén az alapító 
által kijelölt köztiszteletben állő személlyel töltik be a kuratóriumi tisztséget. 

A kuratóriumi, tagok képviseleti jogosultságai 

4 
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az Alapítvány Kuratoriuma. A kuratórium 
vagyon kezelésére, illetve az alapítvány 



Az Alapítvány képviseletében a Kuratórium Elnöke egyszemélybeiu bármely 
két kuratóriumi tag együttesen jogosult eljárni és képviselni az Alapítványt. Az 
Alapítvány bankszámlája felett való rendelkezésre két kuratóriumi tag 
együttesen jogosult. 

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

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

2.1.3.2. A kuratóriumot a kuratórium elnöke köteles írásban összehívni, az ülést 
megelőző 15 nappal, olyan levél útján, amelyben közli az ülés napirendjének 
A. 

2.L3.3, A kuratórium ülései nyilvánosak, kivéve, ha a konkrét napirend 
tartalmára tekintettel legalább két tag, a nyilvánosság kizárását kéri írásban. 

2.1.3.4, A kuratórium ülése határozatképes, ha a kuratóriumi tagok fele + 1 fő 
jelen van. 

2.1.3.5. A kuratórium üléseiről jegyzökönyvei kell felvenni. Ennek alapján a 
kuratórium üléseiről felvett jegyzőkönyvben nyilván kell tartani a kuratórium 
által hozott döntések tartalmát, az ülés, illetve a döntés időpontját és hatályát, 
valamint ki az, aki támogatta, illetve ellenezte a döntést. A jegyzőkönyv mellett 
nyilvántartást kell vezetni, azaz a határozatokat a Határozatok Könyvébe be kelt 
jegyezni. 

A kuratórium döntéseiről a kuratórium elnöke köteles tájékoztatni az 
érintetteket a határozathozataltői számított 8 napon belül írásban, egyidejűleg a 
döntéseket az Alapítvány székhelyén levő hirdetőtáblán is ki kell függeszteni.. 

Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba betekintést a 
kuratórium elnöke engedélyezi. 

Egyebekben a szervezet működésévei, szolgáltatásai módjával . 
kapcsolatosan érdekeltek közvetlenül értesítést kapnak és ezeket az 
információkat egyidejűleg ki kell függesztem az Alapítvány székhelyén levő 
hirde főtáblán. 
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2.13.6. A kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggels nyílt szavazással 
hozza meg. Minden kuratóriumi tagnak egy szavazata van. Páros számit, 
jelenlévő kuratóriumi íag egyenlő szavazata esetén az elnök szava 
dönt. 

2.1.3.7. A kuratórium gazdálkodásának éves beszámolójának elfogadásához — a 
Felügyelöbizottság 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 felügyelő szerve az ügynevezett FelügyelőbizoUság, három 
tagbői áll, amely ügyrendjét maga állapítja meg. 

2.1.4. ] . A Felügyelőbízottság elnöke: Dr. Schmidt Éva 

1053 Budapest, Múzeum krt. 7. 

2. í .4.2. A Felügyelöbizottság tagjai: Lányiné Dr.Engeimayer Ágnes 

(1024 Budapest Bimbó út 23.) 

Prof.Dr.Kontor Elemér 

(1022 Budapest Endrődi Sándor Ü. IQ/b) 

A Felügyelőbizottságban bármely címen bekövetkező üresedés esetén, 
az alapító által kijelölt köztiszteletben álló személlyel töltik be a 
felügyelőbizottsági tisztséget. 

2.1.4.3. A felügyelőszerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és 
gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől ~ azaz a kuratórium 
tagjaitól — jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könweibe és irataiba is 
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

2.1,4.4. felügyelöbizottság elnöke és tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási 
joggal vesznek részt. 

o 
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2.1.4,5. A Felügyelőbizottságot megilletik mindazok a jogok, amelyeket a 

jogszabály a hatáskörébe utal. 

2.1.5. A tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi személyek. 

2.1.5.1. (1) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a 
sze

mély, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. b) pont], élettársa (a 
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezett vagy felelősség alól mentesül, 

vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekeit. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti 
juttatásai keretében a bárki áltaí megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet áltai tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja., illetve könnyvvizs

gálója az a személy, aki 

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 

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

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást , illetve 

d) az a) c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
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2,1,5,2, (I) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem 
lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki 
olyan, közhasznú szervezetné! töltött be annak megszűntét megelőző 
két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről 
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

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

3. Az Alapítvány vagyona és pénzügyi gazdálkodása 

3.1. Az Alaoítvány által kitűzött feladatok és célok megvalósításához minden 
magán és 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 készpénzvagyona! elkülönített csekkszámlán vezeti. Az 
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 teljesített hozzájárulások vissza nem vonhatók, de az 
adományozó által — a felhasználását illetően — bizonyos feltételek szabhatók, 
kivéve, hogy a gazdálkodás során eiért eredményét nem oszthatja fel, csak az 
1.2, pontban meghatározott tevékenységekre használhatja azt fel. 
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3,5. Pénzkezelési aláírási joggal a kuratórium elnöke és megbízott tagjai, 
továbbá a kuratórium állal a munkáítató jogok gyakorlására, valamint a 
pénzkezelésre szerződés alapján felkéri cégek képviselői jogosultak. 

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

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

3.S. Az alapítvány köteles az éves beszámolója jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági jelentést készíteni, a jelentésnek tartalmaznia kell 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 1.7.-én keít Alapító Okirattal jött létre. A 
jelen módosítás egységes .szerkezetbe- foglalja az azóta eltelt, idő aktuális 
VaitOzéSaií . 

4.2. A jelen Alapítványban nem szabályozott kérdéseket a Pik. szabályai, 
valamint a közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI. törvény szabályai az 
irányadóak. 

4,3- Jelen Alapító okiratot a Fővárosi Bíróságnál nyilvántartásba kell vetetni. 

4.4, Jelen egységes szerkezetbe, foglalás kelte 2007. február 1. 
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Budapest 2007. február hó 01. napján 

fyiemg^hr 

Péter Ceray Alapítvány 

alapítója 

peíer CERNY 

Ellenjegyzűm, 

liudapest, 2007. február hó 01, napján 
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fi. 
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, a Péter Cerny Alapítvány, mint 

kiemelkedően közhasznú szervezet nevében, szeretném tájékoztatni Önt és kedves 
munkatársait az Alapítványi Mentőszolgálatunk 2008-dik évi működéséről. 

Speciálisan felszerelt rohamkocsijaink a 3022 kivonulás során, 165700 km-t futottak. 
Gépi lélegeztetésre 530 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 94 esetben támogatta, egy 
24 órás szolgálatot teljesítő rohamkocsi folyamatos, és egy 12 órás - 2008. szeptember 1-
től 24 órás -valamint alkalmanként egy 8 órás szolgálatot teljesítő esetkocsi rendelkezésre 
állásával. Az egészségügyi szolgáltatás értéke 5 209 198 forint volt. 

Tekintettel arra, hogy az állami támogatás - az Országos Mentőszolgálat 
közvetítésével - a működési költségek 86%-át fedezte, az Önök területére eső 
neonatológiai ellátást a Péter Cerny Alapítvány 729 252 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, 2009. január 15. 

Tisztelettel 

Dr. Somogyvári Zsolt 
"Az Év Civil Szervezete - 2002"díjat elnyert 

Péter Cerny Alapítvány szakmai vezetője 

Mi már segítettünk, talán Önök is tudnának ? ! ? 

www.cerny.hu, www.pca.hu 
1083 Budapest, Bókay J. u. 53. 

Telefon: 323-3001 

info@cerny.hu, info@pca.hu  
1525 Budapest 114 Pf.: 36 
Fax: 323-3005 
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