Jegyzıkönyv
A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2010. augusztus 09-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
Az ülés kezdetének idıpontja: 2010. augusztus 09., 16:00.

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 közlekedési gyereknappal kapcsolatban felmerült költségek térítésének jóváhagyása.
Az alapítvány kuratóriuma egyhangúlag jóváhagyta Nagy Mihály részére az SZKT
közlekedési gyereknapjával kapcsolatban felmerült 59300 Ft számlával igazolt költség
megtérítését. A kuratórium az összeg átutalásáról intézkedett.
3. napirendi pont:
A közlekedési gyereknappal kapcsolatos tapasztalatok
A közlekedési gyereknapba való bekapcsolódás a 2009. évi fotókiállítás után az alapítvány
második nagyszabású nyílvánosság elıtti megjelenése volt. A feladat újszerősége kapcsán
felmerült néhány tapasztalat, melyek hasznosítása késıbbi rendezvényeink sikerességét segíti
elı.
A kuratórium megállapítja, hogy a késıbbiekben hasonló esetben a külsı segítık aktívabb
bevonása szükséges, illetve egyértelmőbbé kell tenni az ilyen esetekben vállalt feladatköröket.
Szükséges továbbá a feladatokhoz szükséges létszám elızetes, pontos felmérése.
4. napirendi pont:
Az alapítvány által kibocsátandó képeslapsorozat teendıinek átütemezése
Az értékesítési lehetıségek biztosítatlansága miatt a kuratórium elnöke javasolta a tervezett
képeslapsorozat kibocsátásának elhalasztását. A javaslatot a kuratórium egyhangúlag
elfogadta. A javaslat szerint a kérdést az anyagi és forgalmazási lehetıségek megteremtése
után kell ismét felvetni, de lehetıség szerint erre 2010. karácsonya elıtt sort kell keríteni.

5. napirendi pont
Az alapítvány honlapjának újraindításával kapcsolatos kérdések
A honlap üzemeltetıjével való kapcsolattartásra kijelölt Bóka Krisztián beszámolója szerint
az alapítvány honlapja technikai okok miatt nem üzemel, annak beindítására a lehetséges
legkorábbi idıpontban sor fog kerülni. A beszámolót a kuratórium egyhangúlag elfogadta. A
késlekedéssel kapcsolatban a kuratórium tájékoztatást kért, a kapcsolattartásra továbbra is
Bóka Krisztiánt jelölte ki.
6. napirendi pont
A 656 felújításával kapcsolatos aktuális teendık megvitatása
Az alapítvány kuratóriuma megállapítja, hogy az SZKT részérıl a korábbi kapcsolattartó
nyugdíjazása miatt új kapcsolattartó kijelölése szükséges. A kuratórium megbízza a
kuratórium elnökét az SZKT-val megkötendı felújítási és üzemeltetési szerzıdések
részleteinek kidolgozására, illetve a szerzıdéstervezetek kuratórium általi jóváhagyása után
azok SZKT felé való továbbítására.
7. napirendi pont
Esetleges egyéb felvetések, javaslatok
Egyéb felvetés vagy javaslat a kuratórium tagjai részérıl nem hangzott el.
A kuratóriumi ülést Csüllög Imre elnök 17:30-kor lezárta, miután több hozzászólás nem volt.
Szeged, 2010. augusztus 09.

___________________
Bóka Krisztián László
kuratóriumi tag
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Csüllög Imre
a kuratórium elnöke

________________
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kuratóriumi tag

