Jegyzıkönyv
A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2009. december 23-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. december 23., 14:03
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 kapcsolatosan
kialakult helyzet felvázolása.
Csüllög Imre elnök beszámolójában elmondta, hogy felvette a kapcsolatot a MÁV
Kombiterminál Kft. illetékes munkatársával, aki elmondta, hogy a társaság valóban
értékesített konténereket, ám a megkeresés idején ezen tevékenységét már nem folytatta.
Az EDF-DÉMÁSZ-szal való kapcsolatfelvétel nyomán ajánlat érkezett tárolóhely
biztosítására, évi 10.000 Ft. bérleti díjért. Ennek alapján a Kuratórium egyhangúlag úgy
határozott, hogy az Alapítvány az ajánlatnak megfelelıen szerzıdést köt a 656-os
alkatrészeinek tárolása végett.

3. napirendi pont:
Beszámoló a Debreceni Közlekedési Vállalattal való kapcsolatfelvételrıl
A Kuratórium részérıl Nagy Mihály vezetésével Debrecenben a helyi illetékesekkel
személyesen megtörtént a kapcsolatfelvétel. A találkozó alkalmával alkatrészbeszerzésre is
sor került, melyet a Kuratórium jóváhagyott.
4. napirendi pont:
Döntés a 656-os bontási munkálatainak megkezdésével kapcsolatos teendıkrıl, a
felújításhoz szükséges lépésekrıl, valamint az SzKT-val való kapcsolatfelvételrıl további
alkatrészek beszerzése végett
Nagy Mihály elmondta, hogy listát készített arról, ami a 656-oson található. Valószínőleg az
SzKT is készíteni fog egy ilyen listát, illetve a szükséges alkatrészek listáját. A
költségszámítás az ülés idıpontjáig még nem érkezett meg. Nagy Mihály javasolta, hogy az
Alapítvány tisztázza, a 656-os villamos-telephelyen történı elhelyezését követıen hogyan
lesz megközelíthetı, illetve azt, hogy pontosan hol kerül elhelyezésre. Szükséges lesz a bontás
megkezdésérıl is egyeztetni.

A kuratóriumi ülést Csüllög Imre elnök 14:32-kor lezárta, miután több hozzászólás nem volt.
Szeged, 2009. december 23.

___________________
Bóka Krisztián László
kuratóriumi tag

____________________
Csüllög Imre
a kuratórium elnöke

________________
Nagy Mihály
kuratóriumi tag

