KuRATóRIuMI RBNDKívüII üt Es m,cyzőxöNyv
amely készült a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógy ításáért székhelyén,
2020.január l0. napján 11 órakor.
Jelen vannak:

A kuratórium elnöke: Keresztes György Lászlő
A kuratórium tagjai:

Dr. Haraszti János István
Veér Lajos

A

kuratórium elnöke tájékoztaíja a kuratóriumot, hogy az alapítvány alapítója. Peter Cerny
2020.január 6. napján elhunyt.

A

szőlő 2013. évi V. törvény rendelkezik arról, hogy az alapitő
ha|ála esetén az alapitőjogok gyakorlása miként történhet, az alábbiak szerint:

Polgári Törvénykönyvről

,,3:394. § [Az alapítói jogok gyakorlása az alapitó kiesése esetén]
(l) Ha az a|apítő meghalt, jogutód nélkül megszűnt vagy más okból az alapítői jogait
véglegesen nem gyakorolja, az alapítői jogokat az alapitő által az alapító okiratban kijelölt
személy vagy alapítványi szerv, kijelölés hiányában a kuratórium gyakorolja.
(2) Ha az alapítvány alapítói jogait nem az alapító gyakorolja, e törvénynek az alapitőra
vonatkozó rendelkezéseit az alapítói jogok gyakorlójára kell alkalmazni.
(3) Ha az alapítvány valamely szerve jogosult az alapítőijogok gyakorlására, a feljogosított
alapítványi szerv saját tag|aival és vezetőjével, valamint a szerv ellenőrzésére szolgáló
személyekkel kapcsolatos alapítói jogokat nem gyakorolhat.
(a) Ha nincs az alapítói jogok gyakorlására az (I)-(3) bekezdés alapjan jogosult személy vagy
szerv, az alapítőijogokat a nyilvántartó bíróság gyakorolja."

Az

alapítvány a|apitő okirata nem tartalmaz olyan személyt, akit az alapító kijelölt, így ilyen
kijelölés hiányában az alapítői jogokat a kuratórium gyakorolja jogszabály alapján, azzal,
hogy a kuratórium a saját tagjaival és vezetőjével, továbbá a felügyelőbizottság tagjaival
kapcsolatos alapítói jogokat nem gyakorolhat, effe a nyilvántartó bíróság jogosult. Ezen
túlmenően megilletik azok a jogok, amelyek jogszabály alapjan az alapítőt megilletik. E
körben kiemelendő az alapitói jogok átruházásának joga, amelyre akkor kerülhet sor, ha az
alapítói okirat erre vonatkozó rendelkezést íartalmaz. Tekintettel arra, hogy az alapitvány
zökkenőmentes működése során előfordulhat olyan helyzet, hogy a kuratóriumtól ftiggetlen,
arra érdemes személy legyen az alapítő, ennek lehetőségétbiztosítani szükséges már most az
alapító okiratban.

A kuratórium mint az alapítőijogok gyakorlója
a

v

köteles intézkedni a nyilvántartó bíróság felé

á|tozások bej elentése érdekében.

Judit ügyvéd
iir. Örárri.t Batí}ány utca4E
Dr, Virág
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1/2020. (01.10.) Határozat:
A kuratóriumi tagok egyhangú határozattal tudomásul veszik és elfogadják a jogszabály
alapján a kuratórium tevékenységi körén túlmenően az alapító jogok gyakorlására vonatkozó
többlet jogosítványait és e körben az alapítóra vonatkozó rendelkezéseket.
2/2020. (01.10.) Határozat:
A kuratóriumi tagok egyhangú határozattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 3:396. § alapján - miszerint „Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az alapító
átruházhatja, ha az alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájárulását teljesítette." - az alábbiak
szerint határozzák meg az átruházás szabályait: Az alapítói jogok átruházása: Az Alapító
jogosult az alapítói jogokat és kötelezettségeket átruházni, tekintettel arra, hogy a vagyoni
hozzájárulás már teljesítésre került. Az átruházás írásban, kétoldalú nyilatkozattal, ingyenesen
történik. Kétoldalú nyilatkozatnak minősül, amennyiben az Alapítói jogok átvevője
(gyakorlója) ezen jogcímen feltüntetésre kerül az Alapító Okiratban, valamint az
Alapító/Alapítói jogok átruházója és az Alapítói jogok átvevője (gyakorlója) az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot egyidejűleg aláírják. Az átruházáshoz a kuratórium
előzetes véleményezése nem szükséges. Az átruházással az Alapítói jogok átvevője
(gyakorlója) teljes körűen az Alapító helyébe lép a nyilvántartásba vételével kezdődő
hatállyal. Az Alapítói jogok átvevője büntetlen előéletű, az Alapítvány iránt elkötelezett, arra
érdemes személy lehet.
3/2020. (01.10.) Határozat:
A kuratóriumi tagok egyhangú határozattal elfogadják a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező
módosításokkal egybefoglalt egységes szerkezetű alapító okiratot, amely a jogszabályi
előírások alapján rögzíti a törölt és új rendelkezéseket.
4/2020. (01.10.) Határozat:
A kuratóriumi tagok egyhangú határozattal a kuratórium elnökét bízzák meg a változások
átvezetésével kapcsolatos ügyintézéssel a nyilvántartó bíróság és egyéb hatóság, szerv előtt, e
körben a kuratórium elnöke jogosult az alapítvány alapítói jogok gyakorlójaként és/vagy a
kuratórium elnökeként jognyilatkozat tételére és az alapítvány képviseletére, kiemelten a
szükséges kérelem előterjesztésére a változások nyilvántartásba vétele érdekében, valamint a
kuratóriumi tagok adatainak pontosítása (név: Keresztes György László, dr. Haraszti János
István, Veér Lajos lakcím: 1124 Budapest, Fürj u. 27. 1/3.) átvezetése érdekében.
5/2020. (01.10.) Határozat:
A kuratóriumi tagok egyhangú határozattal meghatalmazzák dr. Virág Judit ügyvédet (1174
Budapest, Batthyány u. 46., KASZ: 36071438, cégkapu: 54653519, email cím:
judit.virag@avocat.hu), hogy a kuratóriumi ülésen hozott határozatok alapján teljes körűen
eljárjon a nyilvántartó bíróság előtt a változások bejelentése és azok nyilvántartásba vétele
érdekében mint jogi képviselő, valamint hogy a jelen jegyzőkönyvet, és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot ellenjegyezze.
-

i . gyvéd
1174 Budapest, B hyány utca 46.
06-20-4 71-4609
jud1t virag@avocat.hu
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Keresztes György Lászlő

szti János István

elnök/tag

Ellenjegyze;n: Budapest, 2020. január i0.

Dr.

Virág Judit ügyvéd

'l174 Budapest, Batthyány utca 46,

KASZ:36071438

06_20-471 _4609

judit.virag@avocat.hu

