
Határozatok (2014. május 03.): 

1. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva és dr. 

Masszi György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú 

döntése arról, hogy elfogadják a 2013-as évi Beszámoló és 

Eredménykimutatás, valamit Közhasznúsági jelentés 

tartalmát. 

2. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva és dr. 

Masszi György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú 

döntése arról, hogy az alapítvány új finanszírozási rendszert 

dolgoz ki a koraszülött mentésben részt vevők díjazására. 

 

 

 

Határozatok (2014. július 15.): 

1. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva, dr. Masszi 

György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú döntése 

arról, hogy az alapítvány nem fellebbezi meg a Pécsi 

Törvényszék határozatát, amely a közhasznú státuszt 

megszünteti, hanem az alapító okirat módosítása után 

újra kérelmezi azt. 

2. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva, dr. Masszi 

György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú döntése 

arról, hogy az alapítvány megjavíttatja a meghibásodott 

transport inkubátort. 

3. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva, dr. Masszi 

György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú döntése 

arról, hogy az alapítvány támogatja xxxxxxxt és 

családját a számukra gyűjtött adomány teljes 

összegével, illetve azt 125.000 Ft-ra kiegészítve, ha 

kevesebb lenne az összeg. 

 

 

 

 



Határozatok (2014. szeptember 10.): 

1. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva, dr. Masszi 

György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú döntése 

arról, hogy az alapítvány a Pécsbook című kiadvány 

bevételéből EKG készüléket vásárol a PTE Szülészeti 

Klinika Gyermek Intenzív Osztályára. 

2. A Kuratórium jelenlévő tagjai közül dr. Nagy Éva és 

Dévényi Sándor nyílt és egyhangú döntése arról, hogy az 

alapítvány új díjazási rendszere alapján azok kapnak 

magasabb díjazást, akik munkaidő után vagy hétvégén 

végzik a koraszülött mentést. Az orvosokon kívüli 

közreműködők vonatkozásában az őket tömörítő 

Sonotronic kft.-vel kötött szerződést az alapítvány 

módosítja, vagy újraköti havi 2.300.000 Ft-os összeggel. 

Dr. Masszi György a szavazásban nem vett részt. 

3. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva, dr. Masszi 

György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú döntése 

arról, hogy az alapítvány 2015-ben is megjelenteti a 

Pécsbook című kiadványt a korábbira vonatkozó feltételek 

mellett. 

 

 

Határozatok (2014. október 07.): 

1. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva, dr. Masszi 

György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú döntése 

arról, hogy elfogadják az alapítvány módosított alapító 

okiratát. 

2. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva, dr. Masszi 

György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú döntése 

arról, hogy Hazafi Tamásnét és Molnárné Bencze Évát 

terjesztik elő a felügyelő bizottság új tagjainak a Pécsi 

Törvényszék felé. 

 

 



Határozatok (2014. november 13.): 

1. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva és dr. 

Masszi György) nyílt és egyhangú döntése arról, hogy az 

alapítványi pályázaton xxxxxxxxx pályázatát támogatják és 

50.000 Ft-tal segíti az alapítvány a családot. 

2. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva és dr. 

Masszi György) nyílt és egyhangú döntése arról, hogy az 

alapítvány multimédiás eszközt vásárol 250.000 Ft-ért. 

3. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva és dr. 

Masszi György) nyílt és egyhangú döntése arról, hogy az 

alapítvány karácsonyi vacsorát ad a munkatársaknak várhatóan 

90.000 Ft-os költséggel. 

4. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva és dr. 

Masszi György) nyílt és egyhangú döntése arról, hogy az 

alapítvány Philips CX50 szív ultrahang készüléket vásárol kb. 

8.5 millió forintért. 

 

 

Határozatok (2014. december 03.): 

A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva, dr. Masszi 

György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú döntése 

arról, hogy elfogadják az alapítvány módosított alapító 

okiratát a korábban beadott módosítás hiánypótlására 

tekintettel. 

A 14. pontból kikerült a gazdálkodásra vonatkozó 

szövegrész, amely a 7. pontban is benne van. 

A 19 pont új szövege: „A Kuratórium az Alapítvány 

ügyvezető szerve.” 

A kuratórium tagjainak összeférhetetlenségéhez bekerült új 

szövegrészek: 

„A kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben nem korlátozták. 

A kuratórium tagja feladatait személyesen köteles ellátni. 



Nem lehet a kuratórium tagja az, akit bűncselekmény 

elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 

ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet a kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól 

jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős 

bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 

megjelölt tevékenységet folytató alapítvány vezető 

tisztségviselője nem lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig 

nem lehet a kuratórium tagja az, akit eltiltottak a vezető 

tisztségviselői tevékenységtől. 

 

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli 

hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító 

okirat eltérő rendelkezése semmis. 

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek 

többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat eltérő 

rendelkezése semmis. 

 

A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az 

alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése 

esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. 

 

A felügyelő bizottság tagjainak összeférhetetlenségéhez 

bekerült új szövegrészek: 

A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, 

akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. 

A felügyelő bizottság tagja feladatait személyesen köteles 

ellátni. 

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja az, akit 

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 



előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 

mentesült. 

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja az, akit e 

foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás 

hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató 

alapítvány vezető tisztségviselője nem lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig 

nem lehet a felügyelő bizottság tagja az, akit eltiltottak a 

vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

A felügyelő bizottság határozathozatalában nem vehet 

részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a 

határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 

jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti 

juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Alapítvány 

által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 

létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli 

hozzátartozója nem lehet a felügyelő bizottság tagja. Az 

alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. 

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek 

többségben a felügyelő bizottságban. Az alapító okirat 

eltérő rendelkezése semmis.” 

 

A 21. pontba bekerült új szövegrészek: 

„Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a 

hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az alapító 

okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az alapítót, 



a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek 

hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az 

alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az 

alapítványnak juttatott vagyont. 

Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány 

jogutód nélküli megszűnésekor az alapítvány céljával 

azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület 

számára rendelkezhet, ha az alapító okirat ilyen esetre a 

vagyonról nem rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése 

lehetetlen. 

A vagyon a nyilvántartó bíróság által kijelölt alapítványt 

illeti, ha az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány 

vagyonáról, vagy ha az alapító által megjelölt személy a 

vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 

A nyilvántartó bíróság a vagyont - a kuratórium és a 

felügyelőbizottság véleményének figyelembe vételével - az 

alapítvány céljával azonos célú, ilyen hiányában hasonló 

célú alapítványnak juttatja. A juttatás elfogadásáról az 

alapítványnak döntenie kell.” 

 

 

Határozatok (2015. február 13.): 

1. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva, dr. Masszi 

György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú döntése 

arról, hogy Weblapbolt kft-t bízza meg az alapítvány az 

1%-os kampány lebonyolításával. Google és Facebook 

kampányt kérnek 2.5 millió forint értékben. 

2. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva, dr. Masszi 

György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú döntése 

arról, hogy az alapítvány 220.000 Ft-tal támogatja az 

Életmentő Gyermek- Intenzív Alapítványt a PTE 

Gyermekgyógyászati Klinika sürgősségi ambulanciájának 

felújításában. 

 



Határozatok (2015. április 10.): 

1. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva, dr. Masszi 

György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú döntése 

arról, hogy az alapítvány 20. születésnapját Pécs egyik 

főterén ünnepelje, a rendezvény megszervezésével a 

Sportikum Kft-t bízza meg. 

2. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva és dr. 

Masszi György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú 

döntése arról, hogy elfogadják a 2014-es évi Beszámolót 

és Eredménykimutatást, valamit Közhasznúsági jelentést. 

3. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva és dr. 

Masszi György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú 

döntése arról, hogy az alapítvány elfogadja xxxxxxx 

pályázatát, aki műbillentyű beültetés után rendszeres 

kardiológiai ellenőrzés alatt áll, amelyhez elengedhetetlen 

otthoni használatra egy CoaguChek készülék. A 

támogatási összeg 20.000 Ft, a vásárolt készülékről számla 

bemutatását kérik. 

 

Határozatok (2015. október 14.): 

1. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva, dr. Masszi 

György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú döntése 

arról, hogy az alapítvány idén is tartson karácsonyi 

ünnepséget a beteg gyermekek részére, idén 200 rászoruló 

beteget vendégül látva. A Sportikum kft-t bízzák meg a 

szervezéssel. A rendezvény teljes költsége kb. 300.000 Ft 

lesz. 

2. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva, dr. Masszi 

György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú döntése 

arról, hogy az alapítvány idén is kiadja a Pécsbook 

kiadványt, a tavalyihoz hasonló pénzügyi és műszaki 

paraméterekkel. 

3. A Kuratórium jelenlévő tagjai (dr. Nagy Éva, dr. Masszi 

György és Dévényi Sándor) nyílt és egyhangú döntése 



arról, hogy az alapítvány EKG készüléket vásárol a 

gyermekklinika gyermek kardiológiai szakrendelésére. 

Használt gépként külföldről 1900 euróba kerül, Mac-3500-

as típus. 

 

 


