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1. A Kuratórium működési rendje: A közelmúltban bekövetkezett személyi
változások (Nagy Károly és Láng Ferenc professzorok elhunyta, Csikor Ferenc,
Gábris Gyula, Zboray Géza új kuratóriumi tagok megválasztása), a Felügyelő
Bizottság tagjai feladatkörének megváltozása (Bán Tamásné lemondása miatt
Záray Gyula elnöki megbízása) új működési rend bevezetését tette szükségessé.
E szerint a Kuratórium az eddigi éves találkozás helyett legalább
kéthavonta teljes ülést tart. A köztes időszakban egy szűkített, de szükség szerint
azonnal elérhető kis Kuratórium a felmerülő sürgős ügyek intézésére heti
rendszerességgel ülésezik. Működéséről a nagy Kuratórium ülésein beszámol.
2. Az Elnök bemutatta a 2016 évben nyújtott jelentősebb alapítványi
támogatásokat, melyeket a megjelölt szakterületek kérelmeire a Kuratórium
megítélt. Ezek közt nem szerepelnek azok a támogatások (főként ösztöndíjak)
melyeket célzott tematikájú feladatok (pl. kooperatív képzés) megjelölésével
adományként kap az Alapítvány.
3. Az Elnök tájékoztatta a Kuratóriumot arról, hogy hosszas előmunkálatok során
elkészült az Alapítvány honlapja, melynek címe: http://pettialap.elte.hu. Ezen
megtalálható az Alapítvány története, célkitűzései, a Kuratórium és a Felügyelő
Bizottság tagjainak elérhetősége, alapítói
dokumentumok, pályázati
rendszerünk és aktuális híreink.
4. Bodnár Józsefné beszámolt az Alapítvány gazdasági tevékenységéről a 2016
évben, az írásos számszaki beszámolót a Kuratórium tudomásul vette és
elfogadta. A Fővárosi Törvényszékhez benyújtott egyszerűsített pénzügyi
beszámolót a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai megkapták, s ez
honlapunkon is olvasható.

5. Még 2015-ben hoztunk határozatot arról, hogy az Alapítvány pénzügyi helyzete
lehetővé teszi doktori ösztöndíjak adományozását. Ennek megvalósítására akkor
nem került sor, de a helyzet stabilizálódásával most ismét időszerűvé vált, a
pályázat kiírása a honlapon keresztül rövidesen várható.
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