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A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2010. március 6-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 
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Lantos Péter, alapító 

Lehóczki Gábor, alapító 

Az ülés kezdetének idıpontja: 2010. március 6., 16:10 

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 elnöke tájékoztatója a idei adóbevallási kötelezettség teljesítésérıl 

Csüllög Imre elnök tájékoztatta a kuratóriumot, hogy az Alapítvány eleget tett adó-bevallási 

kötelezettségének 2010. február 17-én. Vállalkozói tevékenységet az alapítvány a 2009. év 

folyamán sem folytatott.   

 



 

3. napirendi pont: 

Az idei adó 1%-ok felajánlásával kapcsolatos feladatok elvégzésének megszervezése 

A Szegedi Közlekedési Társaság lehetıséget biztosít a felajánlásokra való felhívások 

közzétételére. Az Alapítványi intézkedik, hogy lehetıleg az Indóház magazinban is 

megjelenjen a felhívás. A Kuratórium intézkedik a felhívások interneten történı minél 

szélesebb körő közzétételérıl. 

4. napirendi pont: 

Az Alapítvány 2010. évre készülı szóróanyagával kapcsolatos teendık egyeztetése 

Az SzKT pozitívan reagált a 2010-es megjelenésekkel kapcsolatos ötletekre. A szórólapok 

aktualizálásra kerülnek. A Kuratórium képeslapok megjelentetésérıl is határozott, az ehhez 

szükséges képanyag összegyőjtése és válogatása várhatóan március hónapban megtörténik.  

5. napirendi pont: 

Az alapítványi honlap tárhelyével kapcsolatosan felmerült lehetıségek megivtatása, 

döntés az alapítványi honlap új helyérıl 

A Kuratórium elnöke elmondta a honlap jövıjével kapcsolatos lehetséges variációkat. Ezt 

követıen a Kuratórium egyhangúlag akként határozott, hogy egy évig megtartja jelenlegi 

címét domain-átirányítással, majd ezt megszünteti. Ezzel párhuzamosan létrehoz egy új 

honlapot a kealapitvany.hu címen. Az új honlapstruktúra elkészülésére céldátumként április 

30. napját jelölte meg.  

 

 

 

 



6. napirendi pont 

Egyéb, esetleges napirendi kiegészítések megvitatása 

Felmerült, hogy korábbi városi közösségi közlekedéssel kapcsolatosan készült videófelvételek 

digitalizálás után terjesztésre kerülhetnének. A iwiw közösségi oldalon klub jöhetne létre az 

Alapítvány céljaival szimpatizálók számára.  

A Kuratórium következı kuratóriumi ülés tervezett idıpontját március 28-ára, vasárnapra 

tőzte ki.  

A kuratóriumi ülést Csüllög Imre elnök 17:16-kor lezárta, miután több hozzászólás nem volt. 

Szeged, 2010. március 6. 
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