
Jegyzőkönyv  

A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2016. január 23-i üléséről. 

Az ülés helye: Szeged, Körtöltés u. 8/B. II/5.   

Jelen vannak:  

dr. Csüllög Imre, a kuratórium elnöke  

Bóka Krisztián László, kuratóriumi tag  

Nagy Mihály, kuratóriumi tag  

Lehóczki Gábor  

Lantos Péter  

Az ülés kezdetének időpontja: 2016. január 23., 18:00. 

1. napirendi pont 

Határozatképesség megállapítása 

Dr. Csüllög Imre köszönti az egybegyűlteket, felkéri a kuratóriumot, hogy határozzon, a 

kuratóriumi ülés megtartható-e. A kuratórium egyhangú döntése alapján az ülés megtartható és 

határozatképes. 

 2. napirendi pont:  

A 656 aktuális állapota és a következő munkafolyamatok 

Nagy Mihály tájékoztatta az alapítvány kuratóriumát, hogy a 656 psz. villamos hamarosan a 

festőműhelyből a tanműhelybe kerül, ahol elvégzik a villamos zárttá tételét az ablakok és ajtók 

behelyezésével, valamint a csuklónyílások ideiglenes lefedésével. A továbbépítés miatt szükséges 

néhány műszaki paraméter véglegesítése, melynek elvégzésére a kuratórium Nagy Mihályt és Nagy 

Istvánt kéri fel. Szintén szükséges a további munkafolyamatokhoz egy anyag és alkatrész igénylista 

összeállítása, ennek kidolgozásával a kuratórium Nagy Mihályt bízta meg. 

Mivel a villamos felújításában hamarosan új fázis kezdődik, az elvégzendő feladatokra vonatkozó 

ajánlatkéréssel a kuratórium Lehóczki Gábort, Lantos Pétert, valamint Nagy Mihályt bízta meg. 

Az elvégzendő feladatokhoz kapcsolódóan szükséges megfelelő szakemberek felkutatása is, 

elsősorban kárpitos és asztalos szakmák körében. 



3. napirendi pont: 

Az alapítvány tulajdonában lévő járművek elhelyezése. 

Az alapítvány kuratóriuma Bóka Krisztián felvetése alapján kezdeményezi a tulajdonában álló 

járművek kevesebb tárolási helyre történő összevonását. A kuratórium a lehetőségek felmérésével 

Lehóczki Gábort és Lantos Pétert bízta meg. 

4. napirendi pont 

Támogatói konstrukciók 

Bóka Krisztián javaslatára a kuratórium tagjai felkérték a jelenlévőket, hogy a következő 

kuratóriumi ülésre készítsenek javaslatokat az alapítvány támogatói körének bővítésére. A 

beérkezett javaslatokat a kuratórium meg fogja vizsgálni. 

 5. napirendi pont 

Egyéb észrevételek 

A jelenlévők részéről egyéb észrevétel, javaslat, kiegészítés nem volt, így dr. Csüllög Imre a 

kuratórium ülését 19:30 perckor lezárta. 

Szeged, 2016. január 23. 
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