Jegyzıkönyv
A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2009. november 7-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, alapító
Lantos Péter, alapító
Lehóczki Gábor, alapító
Az ülés kezdetének idıpontja: 2009. november 7., 10:09
1. napirendi pont:
A Kuratórium egyhangúlag dönt, hogy a kuratóriumi ülés megtartható-e.
A Kuratórium egyhangúlag úgy döntött, hogy az ülés megtartható.
2. napirendi pont:
A 656-os villamos meglévı és beszerzendı alkatrészeinek tárolásával kapcsolatos
lehetıségek felvázolása. A Szegedi Közlekedési Társaságtól történı ajánlatkérés
jóváhagyása.
Az Alapítvány Kuratóriuma arról határozott, hogy az Alapítvány levélben keresi meg a
Szegedi Közlekedési Társaságot, hogy attól becslést kérjen a 656-os felújításának várható
költségeirıl. Az elkészült dokumentumot a Kuratórium egyhangúlag jóváhagyta, így az
postázásra kerül az SzKT részére.
Egy esetleges tárolókonténer ügyével kapcsolatosan az Alapítvány tudomására jutott, hogy a
MÁV Kombiterminál Kft. konténereket értékesít. Mindezek alapján Csüllög Imre tájékozódik
a beszerzési lehetıségekrıl.

3. napirendi pont:
Döntés a Debreceni Közlekedési Vállalattal való kapcsolatfelvételrıl egy esetleges
együttmőködés végett. A DKV-tól történı alkatrészbeszerzések lehetıségeinek
megvizsgálása.
A Kuratórium egyhangúlag arról határozott, hogy az Alapítvány felveszi a kapcsolatot a
Debreceni Közlekedési Vállalattal egy esetleges késıbbi anyagvásárlással, dokumentációk
beszerzésével kapcsolatban.
4. napirendi pont:
A Szegedi Gazdasági Vasút Történeti, Helytörténeti Közhasznú Egyesülettel kötendı
együttmőködési megállapodás tervezetének megvitatása, döntés annak elfogadásáról.
A Kuratórium az együttmőködés lehetıségét, a megállapodás szövegét megvitatta, és úgy
határozott, hogy az Alapítvány az együttmőködési megállapodást megköti.
5. napirendi pont:
A 656 felújításával kapcsolatos felajánlásokra ösztönzı felhívás megvitatása, az érkezett
felajánlások összegzése.
A Kuratórium arról határozott, hogy a kellı információk birtokában megkezdi a felhívás
közzétételét elsısorban honlapján, valamint az Index tömegközlekedési témájú fórumtémáin.
6. napirendi pont:
Az ülésen Bóka Krisztián felvetette, hogy az Alapítványnak bevételeinek növelése érdekében
naptárat, kulcstartót, vagy más hasonló emléktárgyat készíttethetne és értékesíthetne.
A kuratóriumi ülést Csüllög Imre elnök 10:58-kor lezárta, miután több hozzászólás nem volt.
Szeged, 2009. november 7.

___________________
Bóka Krisztián László
kuratóriumi tag

____________________
Csüllög Imre
a kuratórium elnöke

________________
Nagy Mihály
kuratóriumi tag

