Jegyzőkönyv
A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2011. február 27-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. 18:15 óra.
1. napirendi pont:
Határozat a kuratóriumi ülés megtarthatóságáról.
A kuratórium egyhangú határozata alapján a 2011. február 27-i kuratóriumi ülés
megtartható.
2. napirendi pont:
Az M31 sorozatú mozdony beszerzésével kapcsolatos fejlemények.
A kuratórium meghallgatta Ádok Zsolt megbízott beszámolóját az M31 sorozatú mozdony
beszerzéséről a MÁV Trakció Zrt-vel folytatott tárgyalásokról. A beszámolóban elhangzott,
hogy a mozdony vételára 2,2 millió Ft plusz ÁFA, melynek kedvező irányú változása nem
remélhető. A mozdony Szegedre történő szállításával kapcsolatban felmerülő minden költség
az alapítványt terheli. A tényeket megismerve az alapítvány kuratóriuma egyhangúlag úgy

határozott, hogy a mozdony megmentésének tervével az alapítvány felhagy, és erről
tájékoztatja a MÁV Trakció Zrt-t.
3. napirendi pont:
A kihelyezendő járműplakátokkal kapcsolatos fejlemények megvitatása
A Tisza Volán irányában e tekintetben minden kérdés rendezésre került. A cég az
önkormányzati jóváhagyás beérkezését követően segítséget fog nyújtani a plakátok
kivitelezésében is. Ugyanakkor az SZKT irányába még szükséges a megállapodás
véglegesítése, az alapítvány által választott formátum véglegesítése. A jóváhagyás után
valószínűleg külső nyomdát kell megbízni a végleges plakátok elkészítésével.
4. napirendi pont
A 656-tal kapcsolatos történések megvitatása
A 656 felújításában segítő külsős résztvevők listája gyakorlatilag összeállt. E tekintetben még
régi SZKT-s dolgozók megkeresése mutatkozik szükségesnek. A felújítási szerződés
megkötésének határidejeként az alapítvány kuratóriuma 2011. március 31-ét tűzte ki. A jelzett
dátum előtt megszervezendő még egy bontási alkalom, amint azt az időjárás változása
lehetővé teszi.
5. napirendi pont
Kunság Volán Zrt-től beszerzendő Ik 266-os alkatrészek
A kecskeméti bontás megszervezése további egyeztetést igényel a Kunság Volán Zrt.
illetékeseivel. A részünkről kitűzött dátum a kecskeméti útra március 11., ez azonban a
feltételek pontos tisztázása után változhat.
6. napirendi pont
Javaslat az alapítványi iratkezelés megújításáról
Felmerült a lehetősége, hogy az alapítványi iratok rendezését önkéntes munkaként vállalnák,
mely javaslatot a kuratórium jónak és megfontolandónak tartja, a végleges döntést azonban
későbbre halasztotta.

7. napirendi pont
Az alapítvány kuratóriumának következő ülése
A kuratórium következő ülésének időpontjaként 2011. március 10. 16:30 órát határozta meg.
határozta meg.
Lehóczki Gábor alapító napirend után felvetette egy, a tavalyihoz hasonló önköltséges
tanulmányi kirándulás megszervezését. Lehetséges célpontként több villamosüzemmel
rendelkező város felmerült (pl. romániai városok, illetve távolabbi célpontként Lisszabon).
A kuratóriumi ülést Dr. Csüllög Imre elnök 17:50-kor lezárta, miután több hozzászólás nem
volt.
Szeged, 2011. február 27.

___________________
Bóka Krisztián László
kuratóriumi tag

____________________
Dr. Csüllög Imre
a kuratórium elnöke

________________
Nagy Mihály
kuratóriumi tag

