Jegyzıkönyv
A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2010. február 14-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
Németh Zolán Ádám
Az ülés kezdetének idıpontja: 2010. február 13., 14:06
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 Kuratórium dönt egy Ikarus 266-os autóbusz beszerzésérıl.
Az Alapítvány több helyen érdeklıdött egy Ikarus 266-os autóbusz beszerzésével
kapcsolatosan. Ezen érdeklıdések nyomán tárgyalásokat fog kezdeményezni.

3. napirendi pont:
Beszámoló a 656 alkatrészeinek tárolása végett megkötött bérleti szerzıdésrıl.
Csüllög Imre elmondta, hogy az Alapítvány az alkatrészek tárolására tárolóhelyet bérel, évi
10 ezer Ft. bérleti díj felében. Kezdeményezzük a bérbeadó felé, hogy a tárolóhelyen legyen
lehetıségünk jármővek tárolására is.
4. napirendi pont:

Törölt: 656-os, és egy
esetlegesen beszerzésre kerülı más
jármő alkatrészeinek tárolására
tárolóhelyet bérel az EDFDÉMÁSZ-tól
Hódmezıvásárhelyen, évi 10.000
Ft. bérleti díj fejében.

Az alapítványi honlap tárhelyével kapcsolatosan felmerült helyzet megvitatása. Az
alapítványi honlap tartalmának felülvizsgálata, frissítésével kapcsolatos teendık
megvitatása.
2010. március 31-tıl a korábban ingyenes tárhelyet a szolgáltató fizetıssé teszi. Bóka
Krisztián tájékoztatatta a jelenlévıket, hogy a domain név megtartása tárhely nélkül 1000 Ftba, tárhellyel együtt évi 3000 Ft-ba kerülne. Ezek nyomán több lehetséges variáció is
felmerült a honlap további sorsával kapcsolatosan. Egyik szerint a honlap másik, ingyenes
szolgáltató tárhelyére kerülne, egy másik szerint a jelenlegi helyén maradna ideiglenesen,
vagy tartósan. Felmerült egy szolgáltatótól független webcím használatának lehetısége is.
A Kuratórium arról határozott egyhangúlag, hogy a döntés meghozatala érdekében tovább
tájékozódik a lehetésekrıl, és 2010-re a honlap marad a jelenlegi helyén.
Az Alapítvány jármőparkjának bıvülésével, illetve új feladatainak elvégzése, bıvülı
tevékenységének megfelelı népszerősítése érdekében a honlapstruktúra megújítására, a
honlap tartalmának bıvítésére, újrarendezésére is szükség van. Ezért a Kuratórium a
következı ülésen részletesen megtárgyalja az új honlapstruktúrát, illetve egyeztetéseket
folytat a honlap szerkesztıjével a szükséges változtatások elvégzésérıl.
5. napirendi pont:
A 2009. évi közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása.
A jelentés a rendelkezésre álló adatok alapján elkészítésre kerül a következı kuratóriumi
ülésre, annak elfogadása után pedig az Alapítvány gondoskodik a publikálásáról.

Törölt: .

6. napirendi pont:
A 2010-es év feladatairól terv készítése szükséges. Felmerült, hogy az Alapítvány az SzKT
tavaszi rendezvényeivel összefüggésben szélesebb nyilvánosság elıtt is megjeleníthetné
tevékenységét, célkitőzéseit. Ezen megjelenések alkalmával lehetıség volna a város
lakosságával való párbeszédre, amely az Alapítványt segíthetné múltfeltáró tevékenyégében.
A Kuratórium úgy határozott, hogy a 2010-es esztendıre új, az Alapítványt, és annak céljait
bemutató szóróanyagot készíttet.
A következı ülés tervezett idıpontja 2010. március 6. szombat 16 óra.
A kuratóriumi ülést Csüllög Imre elnök 15:12-kor lezárta, miután több hozzászólás nem volt.
Szeged, 2010. február 13.
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