Jegyzıkönyv
A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2010. december 12-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
Lantos Péter, alapító
Lehóczki Gábor, alapító
Bocsik Sándor
Az ülés kezdetének idıpontja: 2010. december 12., 18:10 óra.
1. napirendi pont:
Határozat a kuratóriumi ülés megtarthatóságáról.
A kuratórium egyhangú határozata alapján a december 12-i kuratóriumi ülés megtartható.
2. napirendi pont:
A 656 pályaszámú villamossal kapcsolatos legfrissebb fejlemények megvitatása
Az alapítvány kuratóriuma kifejezi határozott szándékát a Szegedi Közlekedési Társasággal
kialakított, mindkét fél számára kedvezı együttmőködés változatlan fenntartására, illetve
lehetıség szerint további elmélyítésére, függetlenül a Szegedi Közlekedési Társaságon belüli
mindenkori személyi változásoktól.
A kuratórium megállapítja, hogy a 656-ossal kapcsolatos legfontosabb aktuális feladat a
felújítás pénzügyi ütemtervének elkészítése, megközelítıleg pontos költségvetés összeállítása,
mely feladat alapvetıen a Szegedi Közlekedési Társaság szakmai kompetenciájába tartozik.

3. napirendi pont:
Közönségtalálkozó szervezése
Az alapítvány kuratóriuma elhatározta, hogy 2011. elsı negyedévében, késıbb kijelölendı
idıpontban egy közönségkapcsolati napot szervez, mely egyaránt alkalmas eddigi
eredményeik és jövıbeli terveink bemutatására a sajtó és az érdeklıdık számára, valamint
arra, hogy kifejezzük köszönetünket azok számára, akik eddigi munkálatainkhoz bármilyen
formában segítséget nyújtottak.
4.. napirendi pont
Az alapítvány honlapjával kapcsolatos észrevételek
Az alapítvány kuratóriuma megállapította, hogy az alapítvány dokumentumai a honlapra több
esetben nem, vagy késedelmesen kerültek feltöltésre. A kuratórium határozatának
megfelelıen e hiányosságokat mihamarabb pótolni kell, a jövıben pedig minden nyilvános
dokumentumnak az elfogadását követı egy héten belül fel kell kerülnie a honlapra.
5. napirendi pont
Az Alapítvány látókörébe került MÁV Trakció tulajdonú M31 sorozatú mozdonnyal
kapcsolatos fejlemények
Az alapítvány kuratóriuma megállapította, hogy a mozdonnyal kapcsolatban beérkezett
ajánlat a kifizetendı vételár összegét illetıen túlságosan magas, azt az alapítvány kifizetni
nem tudja, és a kuratórium az összeg adakozásból való elıteremtésére sem lát reális
lehetıséget a rendelkezésre álló két-három hónap alatt. Ennek következtében az alapítvány
kuratóriuma az M31 projekt felfüggesztésérıl döntött. Kedvezıbb feltételek elérése
érdekében a kuratórium szükségesnek látja a MÁV Trakcióval a kapcsolat fenntartását.
A kuratóriumi ülést Csüllög Imre elnök 19:55-kor lezárta, miután több hozzászólás nem volt.
Szeged, 2010. december 12.
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Bóka Krisztián László
kuratóriumi tag
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kuratóriumi tag

