
Jegyzőkönyv 

A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2011. február 13-i üléséről. 

Az ülés helye: Szeged, Zrínyi utca 2. (Boci Tejivó). 

Jelen vannak: 

Dr. Csüllög Imre, a kuratórium elnöke 

Bóka Krisztián László, kuratóriumi tag 

Nagy Mihály, kuratóriumi tag 

Ádok Zsolt, alapító 

Lantos Péter, alapító 

Lehóczki Gábor, alapító 

Bocsik Sándor 

Gádzser Balázs 

Az ülés kezdetének időpontja: 2011. február 13. 16:30 óra. 

1. napirendi pont: 

Határozat a kuratóriumi ülés megtarthatóságáról. 

A kuratórium egyhangú határozata alapján a február 13-i kuratóriumi ülés megtartható. 

2. napirendi pont: 

Beszámoló az alapítvány adóügyi kötelezettségeinek teljesítéséről 

A kuratórium meghallgatta Dr. Csüllög Imre elnök beszámolóját. A beszámoló alapján az 

alapítvány eleget tett aktuális bevallási kötelezettségeinek. A 2010-es adóévben az alapítvány 

vállalkozói tevékenységet nem folytatott, így ezzel összefüggő adófizetési kötelezettsége sem 

keletkezett. 

 



 

3. napirendi pont: 

A 656-tal kapcsolatos aktuális fejlemények 

Az alapítvány kuratóriuma összesítette a 656-on végzendő munkákkal kapcsolatosan 

beérkezett felajánlásokat. Ezután megbízta Nagy Mihályt, hogy az összesítés alapján 

aktualizálja és véglegesítse az alapítványnak az SZKT árajánlatára adandó részletes válaszát. 

A véglegesített munkavégzési táblázat alapján az alapítvány kuratóriuma előkészíti az SZKT-

val való szerződéskötést a 656 felújítására vonatkozóan. 

4.. napirendi pont 

Az alapítványhoz beérkezett rajzpályázati kezdeményezés értékelése 

Miután a pályázat szervezője megkapta az alapítvány javaslatokat, feltételeket és ajánlatokat 

tartalmazó levelét, több megkeresésre nem válaszolt, így a kapcsolattartó, Bóka Krisztián 

László nem javasolta a projekt további támogatását. A javaslatot a kuratórium támogatta. 

5. napirendi pont 

A 2010. évi Közhasznúsági Jelentés és a 2011. évi Feladatterv elfogadása 

Az alapítvány kuratóriuma a 2010. évi Közhasznúsági Jelentést és a 2011. évi Feladattervet 

egyhangúlag elfogadta. 

6. napirendi pont 

Az FVV villamosok búcsúztatásának lehetőségei 

Nagy Mihály javaslatára az alapítvány kuratóriuma támogatja egy Bengáli-búcsúztató 

rendezvény szervezését, vagy az abban való részvételt, de a részletek kidolgozását későbbre 

halasztotta, mivel jelenleg még nem egyértelműen felmérhetőek az SZKT szándékai ezekkel a 

járművekkel kapcsolatban. 

 

 



7. napirendi pont 

Az alapítvány kuratóriumának következő ülése 

A kuratórium következő ülésének dátumaként 2011. február 27-ét határozta meg. 

 

A kuratóriumi ülést Dr. Csüllög Imre elnök 17:50-kor lezárta, miután több hozzászólás nem 

volt. 

Szeged, 2011. február 13. 

 

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


