Jegyzőkönyv
A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2016. március 10-i üléséről.
Az ülés helye: Szeged, Körtöltés u. 8/B. II/5.
Jelen vannak:
Bóka Krisztián László, a kuratórium elnöke
dr. Csüllög Imre, kuratóriumi tag
Nagy Mihály, kuratóriumi tag
Ádok Zsolt
Lantos Péter
Az ülés kezdetének időpontja: 2016. március 10., 18:00.
1. napirendi pont
Határozatképesség megállapítása
Bóka Krisztián 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:
Az alapítvány pénzügyi helyzetének összefoglalása
Bóka Krisztián, mint a kuratórium új elnöke, összefoglalta az alapítvány pénzügyi helyzetét és
terveit. Elképzelései szerint a jövőben több hangsúlyt kell fektetni az SZJA 1%-on felül egyéb
támogatási formákra, bevételi lehetőségekre, amelyek pontos kereteit ki kell dolgozni.
3. napirendi pont
A 656 aktuális állapota és a következő munkafolyamatok
Nagy Mihály tájékoztatta az alapítvány kuratóriumát, hogy a 656 psz. villamoson végzendő
következő munkafolyamat a kábelezés, valamint a léghálózat beépítése lesz. A korábbi üléseken
vázolt műszaki egyeztetések megtörténtek, a gyengeáramú energiaellátás céljából műszakilag a
statikus átalakítóval történő felszerelés lenne a legjobb, ezért a kuratórium megbízta Nagy Mihályt
a beszerzéssel kapcsolatos tárgyalások lebonyolításával. Alternatívaként felvetődött Skoda

segédüzemi berendezés beépítése, ha a statikus átalakító beszerzése meghiúsulna, illetve
tartalékként, műszaki hiba esetére.
4. napirendi pont:
Az alapítvány és az SZKT jövőbeni együttműködése
Bóka Krisztián tájékoztatta a kuratóriumot az SZKT ügyvezető igazgatójánál tett bemutatkozó
látogatás eredményeiről. A találkozón felvetődött szorosabb együttműködési koncepciót az
alapítvány kuratóriuma támogatta, amennyiben az SZKT és a KEA májusi találkozóján a formai és
tartalmi kereteket sikerül mindkét fél számára előnyös módon rögzíteni.
5. napirendi pont
Autóbusz átszállítás
Az alapítvány kuratóriuma a járművek egy tárolási helyre csoportosítása érdekében megbízza
Lehóczki Gábort, hogy vegye fel a kapcsolatot a DAKK Zrt. illetékesével az autóbuszunk
elszállítása ügyében, Bóka Krisztiánt pedig azzal, hogy az átszállítás lebonyolításáról egyeztessen
az SZKT képviselőjével.
6. napirendi pont
Velünk élő járműveink
A projekt keretében néhány éve kihelyezett matricák jelentősen elöregedtek, illetve sok, az utóbbi
időben forgalomba állt járműről teljesen hiányoznak. A kuratórium megbízza Bóka Krisztiánt a
Velünk élő járműveink projekt matricáinak frissítésével, a járművekre vonatkozó adatok
használatához, illetve a matricák elhelyezéséhez szükséges engedélyek beszerzésével.
7. napirendi pont
Lehetőségek az alapítvány ismertségének növelésére
A kuratórium döntése alapján ezzel a kérdéskörrel kiemeltem kell foglalkozni a KEA és az SZKT
közötti együttműködés kereteinek meghatározásakor, különös tekintettel közös rendezvényekre,
valamint az SZKT külső és belső kommunikációjában való rendszeres jelenlétre.

8. napirendi pont
Egyéb napirendi kiegészítések
Mivel egyéb kiegészítés, hozzászólás a jelenlévők részéről nem volt, Bóka Krisztián a kuratórium
ülését 19:15-kor lezárta.

Szeged, 2016. március 10.
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