
Jegyzıkönyv 

A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2008. április 12-i ülésérıl 

Az ülés helye: Szeged, Zrínyi utca 2. (Boci Tejivó) 

Jelen vannak: 

Csüllög Imre, a kuratórium elnöke 

Bóka Krisztián László, kuratóriumi tag 

Nagy Mihály, kuratóriumi tag 

Ádok Zsolt 

Bocsik Sándor 

Az ülés kezdetének idıpontja: 2008. április 12., 16:15 óra. 

1. napirendi pont: 

Beszámolók 

Csüllög Imre, a kuratórium elnöke röviden ismertette az elızı kuratóriumi ülés óta 

bekövetkezett eseményeket. 

Sor került a MÁV-val a megállapodásra jármőtárolás ügyében, alapítványunknak a tárolás 

megkezdése elıtt legalább három nappal jeleznie kell ezirányú szándékát. 

Több ajánlat érkezett a 656 psz. villamos Szeged-Rókus állomás megfelelı vágányára való 

továbbítására, ezügyben a kuratórium a 3. számú napirendi pont tárgyalása során döntött. 

A tervezett kiállítással kapcsolatban érkeztek szponzorációs megkeresések is, melyek kapcsán 

a kuratórium ıszinte örömét fejezte ki. A kiállítótermet a Démász ingyen bocsátja 

rendelkezésünkre, az Indóház pedig pénzbeli segítséget ígért a kiállítás lebonyolításához. 

 

 



2. napirendi pont: 

Fotókiállítás 

Az alapítvány által szervezett fotókiállítás helye a Démász székházában található D-Galéria 

lesz, idıpontja szeptember. Az alapítvány kuratóriuma elfogadta a kiállítás költségvetésének 

elızetes irányszámait, és határozott a kiállítás ügyében megkeresendık körérıl. Továbbra is 

elsırendő fontosságú az SZKT-val való együttmőködés, emellett a kuratórium határozott 

Szeged város Önkormányzatának, valamint több magánszemélynek a megkeresésérıl is. 

3. napirendi pont: 

A 656-os psz. villamos elszállítására kapott árajánlatok megvitatása, és a megfelelı 

ajánlat kiválasztása. 

A villamos elszállításával kapcsolatban két ajánlat érkezett be, a G&G Kft szponzoráció 

keretében, 0 Ft-ért vállalta a feladatot, így a kuratórium ezt az ajánlatot választotta, valamint 

indítványozta egy együttmőködési megállapodás megkötését a G&G Kft-vel. 

4. napirendi pont: 

Egyéb, esetleges napirendi kiegészítések megvitatása. 

Csüllög Imre javaslatára a kuratórium egyhangúlag úgy döntött, tájékozódik egy darab 

autóbusz beszerzésének lehetıségérıl. 

A kuratóriumi ülést Csüllög Imre elnök 17:20-kor lezárta, miután több hozzászólás, javaslat, 

észrevétel nem volt. 

 

Szeged, 2008. április 12. 

 

 

___________________  ____________________  ________________  
Bóka Krisztián László        Csüllög Imre    Nagy Mihály 
     kuratóriumi tag    a kuratórium elnöke   kuratóriumi tag 
 


