
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült 2011. május 30-án a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriu
mának üléséről.

Jelen vannak: Stier Sándor kuratórium elnöke
Ruisz Györgyné kuratórium tagja 
Vajda Imréné kuratórium tagja 
Vas József könyvvizsgáló
Puskás Béla Somogy Temetkezési Kft ügyvezető igazgatója

Stier Sándor, a Kuratórium elnöke szeretettel köszönti a kuratórium tagjait, a Somogy 
Temetkezési Kft-től megjelent Puskás Béla ügyvezető igazgató urat, és Vas József 
könyvvizsgálót. Megállapítja, hogy a kuratórium határozatképes.

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a 2010. évben végzett munkáról
2. Pénzügyi beszámoló a 2010. évről

A kuratórium egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat. 

Stier Sándor
Javasolja megválasztani a jegyzőkönyv vezetésére Manduk Gyulánét.

A kuratórium egyhangúan elfogadja Manduk Gyulánét az ülés jegyzőkönyvének 
vezetésére.

1. napirendi pont

Stier Sándor
A kuratórium 2010. évben végzett munkájáról három kérdéskörre csoportosítva kíván 
tájékoztatást adni.
1 .A kuratórium képviselete a civil szervezetek fórumain.
2.A kuratórium 2010. május 19-i ülésén hozott határozatok végrehajtásának értékelése. 
3 .Az önkormányzati temetők, kegyeleti parkok üzemeltetése és fenntartásának elősegí
tő munkája. Ebben a kérdéskörben majd felkéri igazgató urat a részletek ismertetésére.

1. A civil fórumokon történt képviseletről, az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket,
a) 2010. február 10-én első alkalommal tartottak tájékoztatást és felkészítést Somogy 
és Tolna megyei szervezeteknek. A programon szó volt arról, hogy a Nemzeti Civil 
Alap Dél-dunántúli Kollégiumának milyen a szervezeti informatikai rendszere, milyen 
változtatásokat hajtottak végre a rendszer tökéletesítése érdekében.
Tisztázták a támogatottak körét és feltételeit, vagyis három éves folyamatos működés 
után lehet csak támogatási kérelmet benyújtani.
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Az NCA nem támogatja a pártok, egyházak, közalapítványok beadványait, támogatási 
kérelmeit.
A kuratórium 2008. évben kezdte munkáját, így 2010. évben még nem felelt meg a 
feltételeknek, így nem is adhatott be pályázatot.
b) 2010. október 20-án hívták össze a Civil Fórumot. A választások miatt új képvise
lők mutatkoztak be. A megyei önkormányzatot ezentúl Jakó Gergely úr képviseli.
A fórumon Kovács Tamás úr szólalt fel, hangsúlyozva a civil szervezetekkel való kap
csolatok erősítését. Kiemelte az állam és a civil kapcsolatok pénzügyi viszonyának 
jogi rendezését. Javaslat hangzott el, hogy a Civil Fórum hozza létre a Civil Tanácsot. 
Továbbá javaslatot kértek a 11 képviselő személyére vonatkozóan. A javaslattal kap
csolatban egyeztetett más szervezetekkel is. (Tóth István úr személye is felmerült, aki 
ezen a fórumon képviselhetné a kuratóriumot.)
A fórum egyik vezető tisztségviselő szerepét Dr. Orbán István tölti be. Ugyancsak a 
fórum képviselője volt Dr. Totth László, korábban megválasztott elnök is. 
Problémaként vetődött fel Dr. Orbán István személyével kapcsolatban, hogy tevékeny
sége során, néhány fontosabb kérdésben nem történt előrelépés.
Személyesen történt beszélgetést követően sem történt semmi előrelépés.
Mivel a Civil Tanács újra alakul, azt javasolja, hogy a továbbiakban ne kerüljön sor 
Dr. Orbán István újraválasztására.
c) A kuratórium a Somogy Megyei Önkormányzathoz nyújtott pályázatot be abból a 
célból, hogy ha lehetséges, a 10-30 eFt-os elnöki keretből kaphasson támogatást.
Dr. Totth László elnök úr tájékoztatása szerint a támogatási kérelmet jogosnak talál
ták, azonban írásbeli visszaigazolás még nem érkezett.

2. A 2009. június 18-i ülésen hozott határozatok végrehajtásáról az alábbiakban ad 
tájékoztatást.
a) Örömmel állapította meg, hogy a Keleti temetőben elkészültek a szakasz, illetve 
sírjelzők elkészültek, és kihelyezésre kerültek. A temetőlátogatók így egyszerűbben 
tájékozódnak a temetőben, és könnyebben megtalálják hozzátartozók sírját.
Javasolja, hogy a kuratórium fejezze ki köszönetét a Somogy Temetkezési Kft vezető
ségének, különösen igazgató úrnak az erőfeszítését, amellyel elősegítette a szakasz és 
sírjelzők elkészítését és kihelyezését.
b) Ruisz Györgyné feladata volt a Somogyi Hírlapban közzétett, halottak napját meg
előző társadalmi munkára történő felhívása, amely eredményesnek bizonyult. Az In
terneten látható azon személyeknek a neve, akik részt vettek a társadalmi munkában. 
Javasolja, hogy ebben az évben is Ruisz Györgynét kérjék, hogy a Mementó Somogy 
Alapítvány nevében, az ő aláírásával jelenjen meg a Somogyi Hírlapban egy részlete
sebb, társadalmi munkára történő felhívás. Amennyiben szükségesnek látja, úgy Ruisz 
Györgynéval közösen, személyesen is felkeresik a Somogyi Hírlap főszerkesztőjét.
c) Hosszú előkészítő munka, az építés során a hatósági engedélyek beszerzésével kap
csolatos problémák ellenére elkészült az Erzsébet szobor. Köszönet jár Puskás Béla 
igazgató úrnak, Tóth Istvánnak és Vajda Imrénének közreműködésükért, hosszú előké
szítő munkájukért. A Szent Erzsébet szobor avatásán a köszöntőt Dr.Kopa János pro
fesszor úr, a Rotary Klub elnöke mondta, a szentelést pedig Balás Béla püspök úr vé
gezte. Az avatáson Szita Károly polgármester úron kívül számtalan közéleti személy is 
részt vett.
A létesítményt az oldalfalba elhelyezett urnákkal együtt sírkertnek mondhatjuk. A 
szobor gazdagította a Nyugati temető vallási, kegyeleti, morális jellegét.
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Javasolja, hogy a kuratórium ismerje el a munkában résztvettek eredményes munkáját, 
kiemelve Puskás Béla igazgató úr, Tóth István és Vajda Imréné tevékenységét.
d) Az APEH levélben kereste meg azért, hogy a személyi jövedelemadó felajánlott 1 
%-át csak akkor utalják át, ha a felhasználásra vonatkozó adatok a 2010. évi átutalás 
esetén 2011. október 31. napjáig, illetve a 2011. évi átutalás esetén 2012. október 31. 
napjáig az állami adóhatóság részére közlemény formájában vagy elektronikus úton 
részükre megküldésre kerülnek.
e) A pénzügyi támogatás érdekében a kuratórium kérése, hogy a Somogy Temetkezési 
Kft temetés felvételi irodájában a hozzátartozók a kifizetett temetési számla mellé kap
janak egy felhívást. A felhívásban szerepeljen a Mementó Somogy Alapítvány tevé
kenysége, elérhetősége, és bankszámlaszáma. Bízik abban, hogy többen fogják a felhí
vás alapján az alapítványt támogatni.
Javasolja, hogy a Somogy Temetkezési Kft ügyvezetése a felhívás temetési számla 
mellé csatolásával, az egész megyére vonatkozóan terjessze ki.
f) Boros Györgyné több esetben utalt át nagyobb összeget az alapítvány részére, ame
lyért őt köszönet illet. Az összeg felhasználására későbbiek során tesznek javaslatot.

3.Az alapítvány feladata az állampolgári jogok érvényesítésének, a temetők, kegyeleti 
parkok fejlesztésének, fenntartásának segítése.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Somogy Temetkezési Kft és dolgozói a legmesz- 
szebb menőkig törekedjenek arra, hogy megfelelőképpen biztosítják az állampolgári 
jogok érvényesítését, és a jogsérelmek elkerülését.
Egyre több temetésen vesz részt, ahol össze tudja hasonlítani más szervezetek dolgozói 
és a Somogy Temetkezési Kft dolgozói által végzett temetések lebonyolítását. El
mondja, hogy a Somogy Temetkezési Kft dolgozói minden esetben, udvarias magatar
tással hajtják végre a kegyeleti szertartást, a lakosság, a hozzátartozók megelégedésé
re. Mindezek ellenére, azonban előfordulhatnak tévedések.
Sajnálatos módon, Nagyatádon a helyi rendelet hiányossága miatt fordult elő az az 
eset, hogy családon belül került sor sírhely értékesítésre, amely törvényellenes. Ebben 
a helyzetben a családok sírhely feletti rendelkezési jogát sértették meg, és bíróságra 
került az ügy.
Marcaliban a volt kirendeltség-vezető tévedéséből adódóan, a jelenlegi kirendeltség
vezető kétszer értékesítette ugyanazt a sírhelyet.
Szomorúan tapasztalja, hogy több esetben pénzszerzés céljából nyújtanak be valós, 
vagy valótlan panaszokat a Somogy Temetkezési Kft ügyvezetéséhez.

Javasolja, hogy a kuratórium támogassa a Somogy Temetkezési Kft taggyűlése által 
elfogadott, 2011. évre vonatkozó temetőfejlesztési, eszközvásárlási célkitűzéseit. A 
kuratórium ismerje el az ügyvezetés áldozatkész munkáját.

Javasolja, hogy a kuratórium szerényen, a lehetőségeihez mérten anyagilag is támo
gassa a Nyugati temetőben a Szent László szobor megépítését. Ugyanis a Szent Erzsé
bet szobor megépítését követően megfogalmazódott egy társadalmi igény. A Szent 
László szobor megépítésével a temető Tüskevári sorompó bejárati része szimmetrikus
sá válik. Bíznak abban, hogy a két szobor felállítását követően Kaposvár Város Ön- 
kormányzata hajlandó lesz a temető ezen részének a rendezésére is, mivel ez a terület 
jelenleg elég rossz állapotban van.
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Javasolja,.a kuratórium kérje fel Puskás Béla igazgató urat, hogy egyeztessen Boros 
Györgynével, hogy az általa átutalt pénzből mely neves személyek sírjai kerüljenek 
felújításra. Javaslatként megemlíti Berger József zsidóorvos, és Zavilla Norbert pato- 
lógus orvos sírjának felújítását.

A kuratórium kérje fel Puskás Béla igazgató urat, hogy a Keleti temetőben - lakossági 
igényekre való tekintettel -  a Somogy Temetkezési Kft készíttessen el, majd pedig 
állítson fel egy lélekharangot. A lélekharang ez évben történő felállítását a kuratórium 
anyagilag is támogatni kívánja.

Puskás Béla
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kft taggyűlése elfogadta a 2011. évre vonatkozó fej
lesztési elképzeléseket. Már a taggyűlésen is elhangzott, hogy a társaság rendkívül ne
héz évnek néz elébe.
A kegyeleti közszolgáltatási szerződések döntő többsége a múlt évben lejárt. Újbóli 
megkötésük jelentős terhet ró a társaságra, mivel az önkormányzatok anyagi gondok
kal küszködnek. A temetőüzemeltetés területén ezért az önkormányzatok több felada
tot várnak el a társaságtól, mint az elmúlt években.
A Kft a megyében 56 temetőt üzemeltet. A temetkezési szolgáltatás árbevétele alig 
növekszik, addig az üzemeltetési költség folyamatosan emelkedik. Nehéz az egyen
súlyt tartani. Szűkösebb gazdálkodással a cég ebben az évben is eredményes munkát 
kíván végezni, amely segít hozzájárulni a fejlesztési elképzelések megvalósításához.
A tulajdonosok temetőiben nem gyakoriak a jogsértések. Amennyiben előfordulnak 
bejelentések a hozzátartozók részéről, az mindenképp a társaságra nézve a pénzszerzés 
egyik módját jelenti. Erre példa a nagyatádi eset, amikor is 10 éve megtörtént a csalá
don belüli sírhely értékesítés. Hamarosan sor kerül bírósági tárgyalásra, ugyanis a be
jelentő 1 millió forintot követel a társaságtól. Sajnálatos, hogy a helyi önkormányzati 
rendeletben a családon belüli sírhely értékesítés nem szabályozott.
Marcaliban a kirendeltség-vezető figyelmetlenségéből az egyszer már eladott egy sír
hely újból értékesítésre került. Ez akkor derült ki, amikor a család megrendelte a ki- 
rendeltségtől a temetkezési szolgáltatás elvégzését.
A hasonló esetek elkerülése érdekében, ismételten felhívta a kirendeltség-vezetők fi
gyelmét a törvény, a rendeletek betartására.
Az elmúlt évben a lakossági és kegyeleti elvárásoknak megfelelően, a Kft vezetése 
arra törekedett elsősorban Kaposváron, hogy a temető összképén változtasson. Ennek 
keretén belül került sor az elmúlt évben a Keleti temetőben az új portaépület átadására. 
Lakossági igény alapján a Kft ügyvezetése egy lélekharang felállítását tervezi a Keleti 
temetőben.
A Nyugati temetőben az elmúlt évben Szent Erzsébet kápolna átadására került sor. 
Tervezik a Szent Erzsébet kápolna mellett a Szent László kápolna kialakítását is. Ka
posvár Város Önkormányzata részéről ígéret van az újabb kápolna felállítására, ezáltal 
megoldódni látszik a Tüskevár felőli temetőrész esztétikusabb kialakítása.
Somogy megyében levő temetőkben eddig még nem került sor Szent László emlékhely 
felállításra. A Nyugati temetőben történő felállítását követően zarándokhellyé válhat a 
temető Tüskevári része. A kápolna felállítása után újabb umasírhelyek kialakítására 
lenne lehetőség.
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Tájékoztatásul elmondja, hogy a Szent Erzsébet kápolna megépítéséhez szükséges ősz- 
szeg nagy részét, 2,5 millió forintot a Rotary Klub gyűjtötte össze. A kápolna felavatá
sában Prof Dr. Kopa János úr is segítséget nyújtott.
Javasolja, hogy a Szent László kápolna megépítéséhez szükséges pénz összegyűjtésére 
ismételten a Rotary Klub legyen felkérve.
Boros Györgyné rendszeresen támogatja az alapítványt azzal a céllal, hogy a kaposvári 
temetőkben nyugvó neves személyek sírjainak tisztítása ebből az összegből történjen. 
Stier Sándor elnök úr javasolta Berger József zsidó orvos sírjának tisztítását Boros 
Györgyné által felajánlott támogatásból. A síremlék valóban nagyon rossz állapotban 
van, és ahhoz nagyon híres orvos volt, hogy ne legyen gondozott a síremléke.

Vas József
Megkérdezi, hogy az elhunytért hol történik a harangozás? Javasolja, hogy aki a lélek
harangozást megrendeli, az fizesse meg, mint szolgáltatást.

Puskás Béla
A lélekharangot Cserénfáról lesz hozatva, felállítására a Mária szobor másik felén ke
rülne sor, a harang közepén pedig a csobogós lenne. A harang felállításához szükséges 
faanyagot a Sefag ingyen biztosítja, csak a harangért kell fizetni.

Vas József
Javasolja, hogy a harang a felállítása helyén szóljon majd az elhunytakért. Megkérdezi, 
hogy ezt a harangot hogyan fogják működteni?

Stier Sándor
Úgy tudja, hogy akár a református, akár a katolikus egyház a harangozásért 5-5 eFt-ot 
számol fel.

Puskás Béla
A temetőben felállítandó harangot a hagyományoknak megfelelően fogják húzni.
Az elmúlt évben a német, orosz és magyar katona sírok gondozásával kapcsolatban az 
alábbiakról tájékoztatja a kuratórium tagjait.
- Böhönyén a német katonák síremlékének felújítása megtörtént.
- A Marcalit elkerülő 68-as út földmunkálatai során előkerült szovjet katona maradvá
nyainak újratemetésére a Kéthelyre vezető út mentén, Shell kút mögötti Noszlopy 
Gáspár úti temetőben került sor.
Ahol csak lehetőség van, segítséget nyújtanak a katonatemetők, katonasírok felújításá
ban.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a napokban kapott bejelentés alapján a kiskorpádi sző
lőhegyben két szovjet katona síremlékére bukkantak. Exhumálásukat követően, újra
temetésükre 2011. május 9-én került sor.
Évente egy-két alkalommal fordul elő, hogy német, orosz vagy magyar katonasírra 
bukkannak a megye különböző területein. A katonák exhumálása után kerül sor az új
ratemetésükre.
A továbbiakban a magyar katonasírok, katonai emlékművek gondozása a fő célfeladat. 
Azonban a Honvédelmi Minisztérium Hadisírgondozó Irodája átszervezését követően 
megszűnt az anyagi támogatás.



6

Abban bíznak, hogy Heintz Tamás országgyűlési képviselőn keresztül a Honvédelmi 
Minisztérium több segítséget fognak kapni, ugyanis nagyra értékelik Somogy megyé
ben e téren végzett munkájukat.
Tájékoztatásul elmondja, hogy Dr. Bús Jánossal, a HM Hadisírgondozó Iroda egykori 
munkatársával közösen járják a Somogy megyében lévő temetőket és fényképezik, 
vagy filmre veszik a katonasírokat.
Szomorúan tapasztalják, hogy több településen a magyar katonasírokból kevés maradt 
fenn, ugyanis többségük felszámolásra kerültek. A német és az orosz katonasírok sok
kal jobb állapotban vannak, mint a magyar katonák sírjai. Az adott település önkor
mányzatának nincs anyagi lehetősége a sírok, síremlékek gondozására, megóvására.
Az elmúlt években végzett kutatómunka folytán feltárt nagyobb magyar katonateme
tőkben nyugvó magyar katonák exhumálását követően újratemetésükre a Szigetvári úti 
Hősök temetőjében került sor.

A Somogy Temetkezési Kft feladata, szerződésben vállalt kötelezettsége a katonasí
rok, katonatemetők gondozása.

Vajda Imréné
Megkérdezi, hogy Bárdudvarnokon hol található az orosz katonai emlékmű?

Puskás Béla
Kaposvár felől balról a főútvonal mellett található, az emlékmű alatt 18 orosz katona 
van eltemetve.

Vajda Imréné
Megkérdezi, hogy Csurgón a főtéren található bolgár emlékmű alatt vannak-e kato
nák? Ha vannak, az exhumálásukat követően a csurgói temetőben kerülnek elhelyezés
re?

Puskás Béla
A feltárásukra kutatómunkálatokat kell végrehajtani. Különböző visszaemlékezések 
vannak, de nem biztos, hogy katonák vannak oda eltemetve. Az biztos, hogy az em
lékmű alatt nincs sírhely. Az exhumáláshoz, illetve az emlékmű feltárásához a bolgá
roknak előbb még hozzá kell járulniuk.
Amennyiben sor kerül az exhumálásra, és ha találnak katonákat, azok mindenképpen 
Csurgón kerülnének eltemetésre.

Stier Sándor
Megköszöni Puskás Béla úr tájékoztatását.
Felkéri a kuratórium tagjait, hogy szavazzanak Tóth István, Puskás Béla ügyvezető 
igazgató és Ruisz Györgyné munkájuk elismeréséül, amelyet a Nyugati temetőben le
vő Szent Erzsébet szobor és kápolna felállításáért végeztek. Külön köszönet illeti 
Ruisz Györgynét azért az áldozatos munkáért, amely által a kaposvári temetőkben 
nyugvó neves személyek sírjainak gondozására hivta fel a lakosságot.
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A kuratórium egyhangúlag támogatja Tóth István, Puskás Béla ügyvezető igazgató 
és Ruisz Györgyné munkájuk elismerését, amellyel a Nyugati temetőben levő Szent 
Erzsébet szobor és kápolna felállításáért végeztek. Köszönettel tartoznak Ruisz 
Györgynének azért az áldozatos munkájáért, amely által a kaposvári temetőkben 
nyugvó neves személyek sírjainak gondozására hívta fe l a lakosságot.

Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, szavazzanak Puskás Béla igazgató úr által végzett tevé
kenységéért, amellyel a 2011. évre tervezett temetőfejlesztési, eszközvásárlási célkitű
zéseire vonatkozó előterjesztést a Kft taggyűlése elfogadott, valamint a Kft által üze
meltetett temetőkben a sírok gondozására történő felhívás előterjesztéséért.

A kuratórium egyhangúan támogatja Puskás Béla igazgató úr tevékenységét, amely- 
lyel a 2011. évre tervezett temetőfejlesztési, eszközvásárlási célkitűzéseire vonatkozó 
előterjesztést a Kft taggyűlése elfogadott, valamint a Kft által üzemeltetett temetők
ben a sírok gondozására történőfelhívás előterjesztéséért.

Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, szavazzanak a kaposvári Nyugati temetőben felállításra 
kerülő Szent László kápolna és szobor megépítésére vonatkozóan.

A kuratórium egyhangúan támogatja a kaposvári Nyugati temetőben felállításra 
kerülő Szent László szobor és kápolna megépítését. A „Mementó Somogy ” Közhasz
nú Alapítvány lehetőségeihez képest, anyagilag hozzájárul az építéshez.

Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, szavazzanak arról, hogy Puskás Béla igazgató úr kérje fel 
Boros Györgynét, járuljon hozzá, hogy az évek óta befolyt pénzösszegből melyik ne
ves személyiség sírját újítsák fel.

A kuratórium egyhangúan felkéri Puskás Béla igazgató urat, kérje f e l  Boros 
Györgynét, járuljon hozzá, hogy az évek óta befolyt anyagi támogatásból melyik ne
ves személyiség sírját újíthassák fel.

Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, szavazzanak a kaposvári Keleti temetőben egy lélekha
rang megépítéséről. Az alapítvány lehetőségeihez képest, a megépítését anyagilag tá
mogatja.

A kuratórium egyhangúan hozzájárul a kaposvári Keleti temetőben egy lélekharang 
megépítéséhez. A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány lehetőségeihez képest, 
a megépítését anyagilag támogatja.

2. napirendi pont

Stier Sándor
A könyvvizsgáló által készített 2010. évi beszámoló áttanulmányozása során semmifé
le kifogást nem talált, az a valóságot tükrözi.
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Vas József
Az írásbeli beszámolót azzal egészíti ki, hogy véleménye szerint az alapítvány 2011. 
évre ne tervezzen gazdasági tevékenységet.
Javasolja, hogy az alapítvány a bankban levő pénzét kösse le havi, vagy negyedéves 
időtartamokra. Az összeg után kapott kamat fedezné a bankköltséget, amely igen ma
gas.
Javasolja a kuratóriumnak a 2010. évi beszámoló elfogadását.

Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, szavazzanak a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 
2010. évben munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

A kuratórium egyhangúlag elfogadja „Mementó Somogy ” Közhasznú Alapítvány 
2010. évben végzett munkájáról szóló beszámolót

Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, szavazzanak az Erste Bankban levő pénz lekötéséről. A 
pénz lekötésből kapott kamat fedezné a bankköltséget.

A kuratórium egyhangúlag elfogadja, hogy az Ertste Bankban levőpénz lekötésre 
kerüljön, és a lekötésből kapott kamat így fedezné a bankköltséget

Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, hogy szavazzanak a „Mementó Somogy” Közhasznú Ala
pítvány 2010. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának, a közhasznú jelentésének, 
valamint az auditált könyvvizsgáló jelentésének elfogadásáról.

A Közalapítvány Kuratórium a következő határozatot hozta:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a „Mementó Somogy ” Közhasznú Alapítvány 
2010. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót, a közhasznú jelentést és az auditált 
könyvvizsgáló jelentését

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

Kmf.

Manduk Gyulane
kuratórium elnöke j egyzőkönywezető


