
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült 2010. május 19-én a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriu
mának üléséről.

Jelen vannak: Stier Sándor kuratórium elnöke
Ruisz Györgyné kuratórium tagja 
Vajda Imréné kuratórium tagja 
Tóth István meghívott 
Kalocsa Józsefné Sm.Tem.Kft szóig.vez.
Gangéi Erika
Puskás Béla Somogy Temetkezési Kft ügyvezető igazgatója

Stier Sándor, a Kuratórium elnöke szeretettel köszönti a kuratórium tagjait, Tóth Ist
ván urat, a Somogy Temetkezési Kft-től megjelenteket, Puskás Béla ügyvezető igazga
tó urat, Kalocsa Józsefné szolgáltatásvezetőt és Gangéi Erikát. Megállapítja, hogy a 
kuratórium határozatképes.

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a 2009. évben végzett munkáról 
1. Pénzügyi beszámoló a 2009. évről

A kuratórium  egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat.

Stier Sándor
Javaslom megválasztani a jegyzőkönyv vezetésére Manduk Gyulánét.

A kuratórium  egyhangúan elfogadja M anduk Gyulánét az ülés jegyzőkönyvének  
vezetésére.

1. napirendi pont

Stier Sándor
2009. évben az alapítvány elnökeként több civil szervezet gyűlésén vett részt. Többek 
között:
-A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztálya 
NCA Miniszteri Titkárság szervezésében a civil szervezetek elektori gyűlésén. Az 
NCA adatprogramja megkönnyíti a nonprofit szervezetek és az alapítvány közötti 
adatbázis cseréket. A lényege, hogy 3 évig kell együttműködni, jegyzőkönyvekkel alá
támasztva, költségvetési elszámolással rendelkezni. Amennyiben az előbbiekben rög
zített feltételekkel rendelkezik az alapítvány, csak ezt követően lehet beadni pályáza
tot.
-A Somogy Megyei Civil Fórum elnökének meghívására részt vett a Civil Fórum köz
gyűlésén, ahol Takács István helyett elnöknek megválasztották Dr. Totth Lászlót.
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A gyűlésen is elhangzott, amíg egy civil szervezetet nem tulajdonítanak jogi személyi
ségnek, addig nem is pályázhat az Európai Unióban. Ugyanis ez megkérdőjelezheti a 
civil szervezetek működését.
-A Somogy Megyei Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Hálózat és Civil Szol
gáltató Központ (CSISZOK) szervezésében Kaposmérőben a Pajta Múzeumban tartott 
tanácskozásán. A tanácskozást Bihariné Asbóth Emőke és Udvaros Renáta szervezte. 
A tanácskozás témája az Ifjúsági törvény kidolgozásának, és elfogadásának feltételei. 
-A Somogy Megyei Megyeházán a Civil Fórum, a MAGYISZ és az SMTCKÖ szerve
zésében az Emberi jogok és alapvető szabadságjogok címmel tartott megemlékezésen. 
A megemlékezésen Gelencsér Attila a közhatalom és a civil szervezetek közötti 
együttműködésről tartott előadást.
Több civil szervezet is panaszként vetette fel a létezésük nehézségeit.
Tájékoztatásul elmondja, hogy 2009. évben az alapítvány kétszer ülésezett ja n u á r  28- 
és június 18-án, a jegyzőkönyveket minden esetben a kuratórium tagjai részére rendel
kezésre bocsátották.
A korábbi határozatok megvalósításának helyzetéről kéri Igazgató urat, szíveskedjen 
tájékoztatást adni, hogy a Somogy Temetkezési Kft által vállalt szakaszjelzők kihelye
zése milyen stádiumban van? Ha megtörtént, akkor azt tovább kell folytatni. Ezzel 
kapcsolatban várja Puskás Béla igazgató úr tájékoztatását.
Az előző ülésen elhangzott az Apácasírok folyamatos gondozása, amelyet az alapít
vány többszöri ellenőrzéssel rendben talált.
Megkérdezi, hogy a Panteon című film elkészítésének támogatására összegyűlt 85 eFt- 
tal mi történt, a film mikorra fog elkészülni? Erről is várja a tájékoztatást.
Továbbra is támogatja az alapítvány a Szent Erzsébet szobor kialakítását. Szigetvári 
György tervei alapján a Nyugati temető kerítésében kialakított hely szülőiek bizonyult 
a szobrot körülvevő épület felállításához. A további feladatokról Tóth István tájékoz
tatja a kuratórium tagjait.

Ruisz Györgyné
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elmúlt évben az alapítvány részéről tett minden
szentek előtti felhívásnak nagy hatása volt. Nemcsak különböző szervezetek, hanem 
magánszemélyek is jelentkeztek a felhívásban szereplő neves személyek sírjainak tisz
títására. A Somogy Temetkezési Kft honlapján megtalálható a teljes lista.

Puskás Béla
A feltett kérdésekre az alábbiakat válaszolja.
-A szakasz, illetve sírjelzők jelentős része elkészült, amelyek az udvaron megtekinthe
tők. Sajnálatos módon azonban sokkal lassabban készülnek, mint ahogy azokat meg
rendelték. Várhatóan június hónapban az összes elkészül, így azok gépkocsival történő 
kiszállítását és felállítását folyamatosan tudják végezni.
-A Nyugati temetőben az Erzsébet szobrot körülvevő épület helyének kialakítása során 
derült ki, hogy a benne elhelyezendő szobor nagyobb méretű, mint amekkora hely áll 
rendelkezésre. Ezért került sor a további munka leállítására. Addig nem tudják folytat
ni a munkát, amíg a teljes összeg nem áll rendelkezésre.
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-A Panteon című film készítésére pénzügyi nehézségek miatt nem került sor. A terve
zett 700 eFt helyett csak kb. 200 eFt-ot sikerült összegyűjteni, ami nem volt elegendő a 
film elkészítésére. Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke ígéretet tett 
arra, hogy a film elkészítésére további támogatást fog nyújtani. Addig is megpróbálnak 
más szervezetektől is támogatást kérni.

Tóth István
Javasolja a kuratórium tagjainak, hogy menjenek ki együtt Lipótfára, ahol az Erzsébet 
szobrot meg lehet tekinteni. A szobor megrendelésre készült, 229 eFt összegben. 
Véleménye szerint a szobor felállításáról az alapítvány döntése után kellene állást fog
lalni. Ha már látták a szobrot, utána már lehet arról dönteni a pénz függvényében, 
hogy mi legyen köré, fölé építve. Az országot járva az a tapasztalata, hogy hasonló 
szobrot egy úgynevezett beton placcra állították fel.
Nem feltétlenül szükséges zárt épületnek lenni annak, ami a szobrot majd körülveszi, 
elég egy kis terem, ami négy lábon áll.
Nem ért egyet Szigetvári György által készített tervvel, mivel a terv alapján történő 
kivitelezés összege meghaladja a szobor felállításának reális költségeit.
Ugyanis ha nem áll rendelkezésre az összeg, nem lehet a tervet megvalósítani.
Nemrég panasszal élt a megyei elnöknél a civil mozgalmak pénzbeli lehetőségeinek 
korlátairól. Azt a tájékoztatást kapta, hogy az elnök támogatni fogja a civil szervezete
ket. Megfelelő szakértelemmel rendelkező személy lesz az, aki főállásban segítséget 
nyújthat a civil mozgalmak pályázatának beadásánál. Volt már rá példa, hogy az NCA 
pályázaton 70 eFt-ot, majd pedig 180 eFt-ot is nyert el civil szervezet.
Ezért szükséges minden civil szervezetet támogatni céljai elérése érdekében.

Vajda Imréné
Megköszöni Stier Sándor elnök úr beszámolóját, munkáját, lelkesedését, hozzáértését, 
aktív részvételét a konferenciákon, ahol hozzászólásaival segítette az alapítvány to
vábbi munkáját.
Megköszöni Tóth Istvánnak a Szent Erzsébet szobor mielőbbi felállításával kapcsola
tos utánajárásokat.

Ruisz Györgyné
Fontosnak tartja a felújított sírok további gondozását. A mindenszenteki sírfelújítási 
felhívásra nagyon sokan jelentkeztek. A munkák megszervezésében Kalocsa Józsefné 
nagy segítséget nyújtott, amelyért köszönet jár. A Somogy Temetkezési Kft honlapjára 
felkerültek azoknak a névsora, akik sírfelújításban részt vettek. Nagyon jó  ötletnek 
tartja, hogy mindenszentek előtt nem pénzben, hanem kétkezi munkában kaptak segít
séget. Javasolja, hogy a Szent Erzsébet szobor felállítása körüli munkálatoknál is fel
hívással kellene fordulni azokhoz, akik kétkezi munkával segíteni tudnának. Ennek 
megszervezésében Tóth István segítségét kéri.

Tóth István
Valószínűleg az Örökség Egyesület segítséget tud nyújtani.
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Ruisz Györgyné
A társadalmi munkára való mozgósítást jó  dolognak tartja. A jövőben azonban na
gyobb hangsúlyt kell fektetni a felhívás előkészítésére, a megfelelő propagandára.

A kuratórium  egyhangúlag egyetért a társadalm i m unkára való mozgósítással, és a 
körültekintó'bb propaganda m eghirdetésével. Egyben fe lk éri R uisz Györgynét, hogy 
az erre vonatkozó javasla ta it szíveskedjen megtenni.

Stier Sándor
A Szent Erzsébet szobrot körülvevő épület felállítási költségeihez támogatóként sze
mélyesen megkereste az Otolecz és az Ember és Fia Kft-t, akik készséggel álltak volna 
rendelkezésre. Azonban, amíg a tervrajz nem készül el, költségvetést sem lehet készí
teni a szobor elhelyezésére vonatkozóan.

Puskás Béla
Tájékoztatásul elmondja, hogy a „Mementó Somogy ” Közhasznú Alapítvány alapító 
okirata megtekinthető a Somogy Temetkezési Kft honlapján, valamint az APEH-nél is 
sor került a regisztrálásra a különböző bevallások továbbítása érdekében.
A Szent Erzsébet szobor elhelyezésére vonatkozóan csak látványterv áll rendelkezésre, 
ezért javasolja a kiviteli terv megrendelését. Még a főépítész sem mert ebben az ügy
ben nyilatkozni. Javasolja, hogy Kalocsa Józsefné szolgáltatásvezető vegyen részt a 
koordinálásban. Azért, hogy ne kelljen külső tervezőt felkérni, a műszaki igazgatóság 
segítségét kell kérni a terv elkészítéséhez. Megjegyezte, addig nem lehet tovább lépni 
ez ügyben, amíg a város nem foglalt állást.
A mai napon délután 12.30 órakor meghívja a kuratórium tagjait a Szent Erzsébet szo
bor helyszínen történő megtekintésére.

Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, szavazzanak a „ Mementó Som ogy” Közhasznú Alapítvány 
2009. évben munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

A kuratórium egyhangúlag elfogadja „M em entó Som ogy  ”  Közhasznú Alapítvány  
2009. évben végzett m unkájáról szóló beszámolót.

Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, szavazzanak arról hogy, a „Mementó Som ogy” Közhasznú 
Alapítvány továbbra is figyelemmel kíséri és anyagilag támogatja a Szent Erzsébet 
szobor emlékhellyel kapcsolatos elképzelések megvalósítását.

A kuratórium  egyhangúlag elfogadja, hogy a „M em entó Som ogy” Közhasznú A la
pítvány továbbra is figyelem m el kíséri, és anyagilag tám ogatja a Szent Erzsébet szo
bor em lékhellyel kapcsolatos elképzelések megvalósítását. Felkérjük Igazgató Urat, 
hogy a Szent E rzsébet szobor helyének tervezését, m űszaki előkészítését szíveskedjen  
szorgalmazni.

Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, szavazzanak a Panteon című film 85 eFt-tal történő támo
gatásáról.
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A kuratórium  egyhangúlag elfogadja a „M em entó S om ogy” Közhasznú A lapítvány  
Panteon c ím ű film  elkészítéséhez nyújtott 85 eFt támogatást.

2. napirendi pont

Stier Sándor
Felkéri Gangéi Erikát, ismertesse az alapítvány 2009. évi pénzügyi beszámolóját. 

Gangéi Erika
Az alapítvány 2009. január 1-i nyitó pénzeszköze 338.034 Ft. Bevétele Kaposvár Me
gyei Jogú Város által adott 85.000 Ft összegű támogatásával, illetve magánszemélyek 
által befolyt 84.258 eFt összegű támogatásával, valamint a 2.009 Ft banki kamattal 
együtt 171.267 eFt.
Kiadásaiban 17.619 Ft bankköltség, és 85.000 Ft összegű sírgondozás és filmszerkesz
tés szerepel.
Az alapítvány eredménye 68.648 Ft volt.
2009. december 3 1-én a záró pénzeszköze 406.682 Ft.

Stier Sándor
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Panteon című film elkészítése érdekében felhí
vással fordult Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, a Somogy Megyei Ön- 
kormányzat Elnökéhez, valamint az országgyűlési képviselőkhöz. A többszöri megke
resés ellenére sem sikerült nagyobb összegű támogatást begyűjteni.

Felkéri a kuratórium tagjait, szavazzanak a 2009. évi pénzügyi beszámoló és az 
auditált könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról.

A Közalapítvány Kuratórium a következő határozatot hozta:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a „M em entó Som ogy ” Közhasznú Alapítvány  
2009. évre vonatkozó pénzügyi beszám olót, a közhasznú je len tést és az auditált 
könyvvizsgáló jelentését.

Stier Sándor
A kuratórium a napirendi pontokat megtárgyalta, az ülést berekesztem.

Kmf.

kuratórium elnöke jegyzőkönyvvezető


