
Jegyzıkönyv 

A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2010. szeptember 5-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: 2010. szeptember 5., 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 656-os villamoson elvégzendı munkálatok folytatásának felvázolása, a szükséges 

teendık összefoglalása 

A villamoson további bontási teendık vannak, amelyek elvégzését a téli idıszak beköszönte 

elıtt az Alapítvány el szeretne végezni. Nagy Mihály kuratóriumi tag koordinálásával 

idıbeosztás készül a munka megszervezése és összehangolása végett. 

 



 

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: 

A 656-os felújításához szükséges szerzıdés tartalmának egyeztetése, és elfogadása 

A Kuratórium egyhangúlag akként határozott, hogy az Alapítvány együttmőködési 

megállapodás megkötését kezdeményezi a Szegedi Közlekedési Társasággal a 656-os 

villamos felújításával és üzemeltetésével kapcsolatos szerzıdések megkötését elıkészítendı, 

valamint az Alapítvány tárgyalást kezdeményez az említett szerzıdések tartalmi elemeivel 

kapcsolatban. Az együttmőködési megállapodás szövegét a Kuratórium az ülésen elfogadta.  

5. napirendi pont: 

Az Alapítvány pénzügyi helyzetének bemutatása, valamint a az adó 1%-ának 

felajánlásával kapcsolatos fejlemények ismertetése a Kuratórium elnöke részérıl 

A Kuratórium elnöke tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a rendezvények lebonyolításával 

kapcsolatos költségek kifizetését követıen az Alapítvány folyószámla-egyenlege 221.576,- Ft. 

Az APEH tájékoztatása szerint az adó 1%-ok felajánlásából származó várható összeg 

313.126,- Ft, amely azonban még nagyságrendileg változhat. Az ezzel kapcsolatos teendıket 

a Kuratórium elvégzi.  

 

 



6. napirendi pont 

Egyéb, esetleges napirendi kiegészítések megvitatása 

1. Az Alapítvány honlapja az új tárhelyen elérhetıvé vált, egyelıre a régi formátumban. Az új 

küllemő, és friss tartalmú oldal szerkesztése megkezdıdött, a részletes tartalmi egyeztetést a 

Kuratórium a honlap készítıvel való személyes egyeztetés során kívánja megvalósítani.  

2. A 656-os felújítása elıtt az Alapítvány további megjelenéseket tervez, ezek ütemezése a 

késıbbiekben készül el.  

A kuratóriumi ülést Csüllög Imre elnök 17:04-kor lezárta, miután több hozzászólás nem volt. 

Szeged, 2010. szeptember 5. 

 

 

 

___________________  ____________________  ________________  
Bóka Krisztián László        Csüllög Imre    Nagy Mihály 
     kuratóriumi tag    a kuratórium elnöke   kuratóriumi tag 


