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1. napirendi pont:
A tervezett közlekedéstörténeti kiállítás szervezésének átütemezése.
A Kuratórium a kiállítás 2009. márciusában történı megrendezésérıl határozott. Döntött
továbbá arról, hogy pályázatot ír ki. A pályázatra Szeged tömegközlekedés közelmúltjában és
jelenében készült képek lennek beküldhetıek, a kiállítás képei ezek közül kerülnének ki.
Követelményül támasztja, hogy a beküldött képek sehol máshol nem jelenhettek meg, és a
pályázó saját alkotásai legyenek. A Kuratórium döntése alapján Bóka Krisztián a következı
ülésre tematikát készít a pályázatról, a kiállítás tárgyáról, a díjazásról. Csüllög Imre ismételten
felveszi a kapcsolatot a Démásszal a kiállítótérrel kapcsolatosan.
Mindezeket a Kuratórium egyhangúlag elfogadta, hozzászólás, észrevétel, módosítási javaslat
nem volt.
2. napirendi pont:
Kapcsolatfelvétel a Szegedi Közlekedési Társasággal a 656-os pályaszámú villamos
tulajdonviszonyainak rendezése és megvásárlása ügyében, valamint az elszállítás
megszervezésének megkezdése.
A Szegedi Közlekedési Társaság közölte, hogy a 656-os pályaszámú villamos a társaság
telephelyén maradhat. A Kuratórium határozott, hogy a Közlekedési Társasággal alapítói

vonalon veszi fel a kapcsolatot a 656-os villamos tulajdonjogának megszerzésével
kapcsolatban, az elszállításról a döntést késıbbre halasztotta.
A Kuratórium döntött, hogy a 656-os villamos felújításáról árajánlatokat kér, illetve
feltérképezi az engedélyezési gyakorlatot, illetve, hogy az Alapítvány mivel tud a felújításhoz
hozzájárulni (munka, eszköz, kapcsolat) valamint a villamos mőszaki állapotáról, az
elvégzendı feladatokról, és a szükséges alkatrészekrıl listát készít. Mindezek elvégzését
Nagy Mihály kuratóriumi tag vállalta.
Mindezeket a Kuratórium egyhangúlag elfogadta, hozzászólás, észrevétel, módosítási javaslat
nem volt.
3. napirendi pont:
Döntés az Alapító Okirat módosításáról, a kuratórium létszámának és részvételi
arányának megváltoztatásáról szóló javaslat megvitatása.
A Kuratórium döntött az Alapító Okirat módosításának elıkészítésérıl. A Kuratórium az új
kuratóriumi tagnak Bocsik Sándort javasolta. Az Alapítók a következı kuratóriumi ülésig
döntenek a Kuratórium létszámának növelésérıl, és amennyiben a

emellett döntenek,

megnevezik az új tagnak választott személyt, vagy személyeket.
A kuratóriumi ülést Csüllög Imre elnök 20:06-kor lezárta, miután több hozzászólás nem volt.
Szeged, 2008. október 4.
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