Jegyzıkönyv
A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2011. május 4-i ülésérıl.
Az ülés helye: Szeged, Klauzál tér 9.
Jelen vannak:
Csüllög Imre, a kuratórium elnöke
Bóka Krisztián László, kuratóriumi tag
Nagy Mihály, kuratóriumi tag
Ádok Zolt, alapító
Lantos Péter, alapító
Lehóczki Gábor, alapító
Bocsik Sándor
Az ülés kezdetének idıpontja: 2011. május 4., 17:15 óra.
1. napirendi pont:
Határozat a kuratóriumi ülés megtarthatóságáról.
A kuratórium egyhangú határozata alapján a május 4-i kuratóriumi ülés megtartható.
2. napirendi pont:
A 656-tal kapcsolatos legújabb fejlemények megvitatása
A villamos felújításával kapcsolatosan az alapítvány még nincs birtokában minden lehetséges
ajánlatnak. A folyamat felgyorsítása érdekében a kuratórium további tárgyalások
kezdeményezésérıl döntött.
Mivel még a bontási munkálatok sem fejezıdtek be, a kuratórium további alkalmak
megszervezését határozta el, melyek közül az elsıt 2011. május 8-án 8:30-ra tőzte ki. A
korábbi bontások tapasztalatai alapján szükségesnek mutatkozik az alapítvány képviselıinek

bejutását megkönnyíteni jármővünk tárolási helyére. Ennek pontos megoldását az SZKT-val
folytatott kétoldalú tárgyalásokon kell kidolgozni.
3. napirendi pont:
Leltározás a hódmezıvásárhelyi raktárban
Az

alapítványunk

által

raktározott

alkatrészkészlet

a

bontások

során

jelentısen

megnövekedett. Ezen alkatrészekrıl pontos nyilvántartás eddig nem készült, azonban ennek
összeállítása immár elengedhetetlennek mutatkozik. Ennek érdekében a kuratórium egy teljes
leltározás elvégzésérıl határozott, melynek kitőzött dátuma: 2011. május 14. Az elkészült
leltárjegyzéket az alapítvány irattárában kell elhelyezni, és a továbbiakban folyamatosan
aktualizálni kell.
4. napirendi pont
Ikarus 266 alkatrészbeszerzés
A korábbi kedvezı tapasztalatok alapján a kecskeméti kapcsolataink révén megkezdett
alkatrészbeszerzés folytatására van szükség. A kuratórium megbízza Lantos Péter alapítót az
ezzel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásával.
5. napirendi pont
Önköltséges tanulmányi kirándulás szervezése
2010-ben az alapítvány kurátorai és alapítói saját költségükön egy milánói tanulmányi
kiránduláson vettek részt, melynek során tanulmányozták a város közösségi közlekedését,
illetve a Milánóban alkalmazott különféle eszközöket, melyekkel a közösségi közlekedés
múltját igyekeztek bemutatni. A kirándulás sikerét látva a kuratórium 2011-ben két újabb
önköltséges kirándulást javasol: egyet Aradra, egyet pedig Brnoba. Az elıbbi dátumaként
július 15. került kitőzésre, míg a brnoi kirándulásra valamikor kora ısszel kerülhetne sor.
6. napirendi pont
Közlekedési gyereknap
Az alapítvány kuratóriuma kifejezi szándékát a Közlekedési Gyereknapon való ismételt
részvételre. A pontos keretek tisztázása érdekében Bóka Krisztián Lászlót bízta meg az
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SZKT-val történı kapcsolatfelvétellel. A gyereknappal is összefüggésben szükség van az
alapítványt bemutató szórólapok gyártására. Ezek tervének elkészítésével a kuratórium Lantos
Pétert bízta meg.
7. napirendi pont
Jármőbemutató matricák
Az alapítvány kuratóriuma a jármőbemutató matricák kihelyezésének megkezdését a
késedelmesen megkapott jóváhagyások miatt 2012. januárjára halasztotta. A kuratórium a
matricákat továbbra is az 1% kampány fontos részének tekinti.
A kuratóriumi ülést Csüllög Imre elnök 18:40-kor lezárta, miután több hozzászólás nem volt.
Szeged, 2011. május 4.

___________________
Bóka Krisztián László
kuratóriumi tag

____________________
Dr. Csüllög Imre
a kuratórium elnöke
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________________
Nagy Mihály
kuratóriumi tag

1. melléklet:
MEGHATALMAZÁS
Alulírott Dr. Csüllög Imre, a Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának Elnöke az
Alapítvány Kuratóriumának 2011. január 30-i ülésén hozott döntése alapján
meghatalmazom
Ádok Zsoltot (anyja neve: Juhász D. Viktória, szül.: Szeged, 1971. augusztus 4., lakcím:
6791. Szeged, Október 6. utca 36.), hogy az Alapítvány nevében a MÁV Trakció Zrt.
képviselıjével 2011. március 31-ig tárgyalást folytasson 1 db. M31-es mozdonynak az
Alapítvány részére történı eladásáról, vagy adományként való átadásáról, és ezen tárgyalások
eredményét az Alapítvány Kuratóriumával közölje abból a célból, hogy az Alapítvány –
egyetértése esetén - az ügylet létrejötte érdekében a szükséges lépéseket megtehesse.

Szeged, 2011. január 30.

………………………………….
Dr. Csüllög Imre
A Közlekedési Emléktár Alapítvány
Kuratóriumának Elnöke
meghatalmazó

…………………………….
Ádok Zsolt
meghatalmazott
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