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a

Jankovich László Közalapítvány Balatonboglárért nyílt közalapítványt.
Az alapítványt a Megyei Bíróság az alapítványok nyilvántartásba vételét 597. sorszám alatt nyilvántartásba vette 1996. június 4. napján.
A közalapítvány fő céljai és tevékenységi köre az alábbiak: különböző tudományos
kutatás és a tudományos eredmények ösztönzése, a környezetvédelem, a műemlékvédelem, a természetvédelem támogatása, a település tradícióinak ápolása, kulturális, művészeti élet és a sport támogatása, a gyermek és ifjúság védelmező
munka segítése, a közrendet, közbiztonságot segítő tevékenységek, a közérdekű
információk közreadása, a helyi tájékoztatást elősegítő kiadói tevékenység.
A közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve: a kuratórium (vagyonkezelő szervezet)
közgyűlése.
Balatonboglár Város Önkormányzata képviselő-testületeelutoljára 2003-ban döntött
a kuratóriumi tagokról.
A megválasztott kuratóriumi tagok a következő személyek voltak: Varga Kámán
elnök, Jelenka György alelnök, Vadasfalvi János, Csernák János , Gádor Dénes,
Kisgyanó István, Wohl József, Berkes Pál, Brüll Sándor tagok.
Az előbbiekben felsorolt személyek kuratóriumi (vagyonkezelő szervezet) tisztségét
valamint tagságát 2017. március 30. napjával (márciusi rendes testületi ülés) javaslom megszüntetni.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható volt, hogy a kuratórium ezzel a
létszámmal – 9 fő - körülményesen működik így az alapítvány az alapfeladatait
nem tudta ellátni eredményesen. Ezért javaslom a következő testületi ülésig a képviselő-testület alakítsa ki a konszenzusos álláspontját az új kuratórium tagjairól és
a tagokkal lefolytatott egyeztetés után válassza meg az új tagokat. Javaslom, hogy
az eredményesebb és hatékonyabb munkavégzés miatt a képviselő-testület a kuratórium tagjainak számát 5 főben határozza meg.
Balatonboglár, 2017. február 2.
Mészáros Miklós
polgármester

Határozati javaslat:

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jankovich Közalapítvány
működéséről beterjesztett tájékoztatót tudomásul veszi és felkéri a polgármestert,
hogy a következő soros testületi ülésig a képviselő-testület tagjainak bevonásával
az új kuratórium tagjainak személyéről az egyeztetést folytassa le és a tagok megválasztásáról szóló előterjesztést nyújtsa be a képviselő-testületnek.
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