
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült 2012. február 14-én a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 
kuratóriumának üléséről.

Jelen vannak: Stier Sándor kuratórium elnöke
Ruisz Györgyné kuratórium tagja 
Vajda Imréné kuratórium tagja
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. Megállapítja, 
hogy a kuratórium határozatképes.

Stier Sándor
Javasolja megválasztani a jegyzőkönyv vezetésére Manduk Gyulánét.

A Somogy Mementó Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja Manduk 
Gyulánét az ülés jegyzőkönyvének vezetésére.

A mai gyűlésen a meghívó alapján, az alábbi napirendi pontok megtárgyalására kerül 
sor.

Napirendi pontok:
1. Javaslat neves személyek sírjainak védetté nyilvánítására:

Dr. Ikafalvi Farkas Béla, Dr. Magay Ferenc, Takáts Gyula
2. Tájékoztató Bergel József, orvos síremlékének felújításáról (Zsidó temetőben)
3. Pénzügyi beszámoló a 2011. évről
4. Egyebek

Vajda Imréné hivatalos elfoglaltságára való tekintettel, javasolja a meghívóban 
szereplő napirendi pontoktól eltérően, elsőként a 3. napirendi pont megtárgyalását.

A Somogy Mementó Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja a napirendi 
pontokat azzal, hogy első napirendként a 2011. évről szóló pénzügyi beszámoló 
megtárgyalására kerüljön sor.

Stier Sándor
Az írásbeli jelentésből megállapítható, hogy a befolyt támogatásokból jelentősen 
gyarapodott az alapítvány bevétele. Az alapítvány 2011. január 1-én 518.045 Ft nyitó 
pénzeszközzel indult. A 145.000 Ft támogatással, valamint a 2.595 Ft banki kamattal a 
bevétele 147.595 Ft-tal növekedett.
Kiadásokra összesen 23.064 Ft-ot költött, melyből 18.064 Ft a bankköltség, valamint 
Dr. Boros Györgyné temetésekor a koszorúra kifizetett 5.000 Ft.
Az alapítvány 2011. december 3 1-én 642.576 Ft pénzeszközzel zárta az évet.
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Felkéri a kuratórium tagjait, hogy szavazzanak a „Mementó Somogy” Közhasznú 
Alapítvány 2011. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának elfogadásáról.

Az Alapítvány Kuratóriuma a következő határozatot hozta:

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány
2011. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját.

Stier Sándor
Felkéri Ruisz Györgynét, ismertesse a kuratórium javaslatát a neves személyek 
sírjainak védetté nyilvánítására.

Ruisz Györgyné
Felolvassa a kuratórium tagjainak, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesteréhez, 
Szita Károly úrhoz írandó levelet, melyben a kuratórium javasolja újabb, neves 
személyek sírjainak védetté nyilvánítását. Ismerteti, hogy Kaposvár Megyei Jogú 
Város Képviselőtestülete még 2000-ben rendeletben szabályozta a kaposvári 
temetőkben nyugvó neves személyek sírjainak megóvását. Az elmúlt években 
magánszemélyek és szervezetek tgttek javaslatokat újabb és újabb neves személyek 
sírjainak megóvására. A  2007. évben létrehozott „Mementó Somogy” Közhasznú 
Alapítvány kuratóriuma a munkájukat segítőkkel közösen, figyelemmel kíséri a sírok 
állapát, és tesznek javaslatot a sírok felújítására, illetve megóvására. A kezdeményezés 
eredményeként 61 neves személy és az apácasírkert sírjait fogadták örökbe 
magánszemélyek, intézmények és szervezetek. A kuratórium az elmúlt évek kutatásai 
eredményeként újabb négy neves személy, Takáts Gyula Kossuth-aíjas költő, író, 
műfordító; Ikafalvi-Farkas Béla lelkész; Magay Ferenc ügyvéd, bíró valamint Sipos 
Géza főjegyző sírjainak helyi védelmét javasolja.

Puskás Béla
A levélhez javasolja mellékelni a felsorolt neves személyek életrajzát. A felsorolt 
neves személyek közül Sipos Géza kivételével, mindegyikük életrajza rendelkezésre 
áll.

Ruisz Györgyné
Sipos Géza a Szerecz család őse volt. Vállalja, hogy felveszi a kapcsolatot Szerecz 
Lászlóval, akitől meg tudja szerezni Sipos Géza főjegyzőről az életrajzi adatokat.

Stier Sándor
A levélhez igazgató úr javaslata alapján valóban mellékelni kell az életrajzokat. Ha 
nem sikerül megfelelő adatokat gyűjteni Sipos Géza főjegyzőről, akkor azt a 
következő évben még pótolni lehet.

Puskás Béla
Az életrajz nélkül is szükséges a levél elküldése annak érdekében, hogy Sipos Géza 
főjegyzőt is felvegyék a neves személyek védett sírjai közé.
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Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, értsenek egyet az újabb négy neves személy: Takáts 
Gyula Kossuth-díjas költő, író, műfordító; Ikafalvi-Farkas Béla lelkész; Magay Ferenc 
ügyvéd, bíró valamint Sipos Géza főjegyző sírjainak helyi védelmének javaslatáról, 
Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesteréhez történő előterjesztése 
érdekében.

Az Alapítvány Kuratóriuma a következő határozatot hozta:

A kuratórium egyhangúlag egyetért az újabb négy neves személy: Takáts Gyula 
Kossuth-díjas költő, író, műfordító; Ikafalvi-Farkas Béla lelkész; Magay Ferenc 
ügyvéd, bíró valamint Sipos Géza főjegyző sírjainak helyi védelmének javaslatának 
Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesteréhez történő előterjesztés 
benyújtására vonatkozóan.

Stier Sándor
Felkéri Puskás Béla ügyvezető igazgatót, tájékoztassa a kuratóriumot Bergel József, 
orvos síremlékének felújításáról.

Puskás Béla
A kuratórium már korábban döntött Bergel József orvos síremlékének felújításáról. A 
síremlék a Zsidó temetőben található gazos, elhanyagolt állapotban. A felújítására
2011. évben sajnos nem került sor, mivel a tervhez képest, lényegesen több munkát 
kellett elvégezni. A Somogy Temetkezési Kft. úgy tervezi, hogy a síremlék felújítására 
még ez évben, a halottak napja előtt sor kerül.
Bergel József orvosként dolgozott Kaposváron. Nemrég kezébe került 40 oldalas 
kötetében leírta Kaposvár történetét. A kötet kuriózumnak számít, mivel a levéltárban 
is csak egy példány van belőle.
Érdekességként elmondja, hogy kaposvári orvos ellenére először csak Toponáron 
telepedhetett le, csak a későbbiekben sikerült házat vennie Kaposváron. Javasolja, 
hogy a következő kuratóriumi ülést követően, Róna László előzetes engedélyével, 
tekintsék meg Bergel József síremlékét.

Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, vegyék tudomásul, hogy Bergel József orvos 
síremlékének felújítására 2012. évben kerül sor. A felújítást követően a síremléket a 
kuratórium tagjai személyesen is megtekinthetik.

Az Alapítvány Kuratóriuma a következő határozatot hozta:

A kuratórium tudomásul veszi, hogy Bergel József orvos síremlékének felújítására
2012. évben kerül sor. A felújítást követően a síremléket a kuratórium tagjai 
személyesen is megtekinthetik.

Stier Sándor
Felkéri Puskás Béla ügyvezető igazgatót az utolsó, egyebek napirendi ponthoz tegye 
meg előterjesztését.
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Puskás Béla
Folyamatosan érkeznek visszajelzések, hogy a Somogy Temetkezési Kft. honlapjára 
(www.somogyitemetkezes.hu) feltett adatokat, információkat, eseményeket mennyien 
olvassák. Példaként elmondja, hogy a neves személyek életrajza is megtekinthető. 
Azonban a honlapra való feltöltés anyagilag sokba kerül. Év végén lejárt a honlap 
üzemeltetésére kötött szerződés. Új üzemeltetővel való szerződés megkötése esetén a 
korábbi üzemeltető átadja a kódokat, így már nem lesz olyan körülményes a honlapra 
történő felhelyezés. Tájékoztatásul elmondja, van még egy másik elérhető honlap is, a 
www.ddtemetkezes.hu, ahol szintén sok adatot, információt lehet megtekinteni. 
Fontosnak tartja, hogy a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriumának 
munkájáról többen tudomást szerezzenek. Ezért is lényeges, hogy az alapítványnak is 
legyen honlapja. Évi kb. 30 eFt-os bérleti díj ellenében már megfelelő háttérrel 
rendelkező honlapot lehet üzemeltetni. Érdekességként megemlíti, hogy a Somogy 
Temetkezési Kft. honlapját van olyan nap, amikor legalább 500-an nézik meg. Ez azt 
jelenti, hogy vannak olyan oldalak, ahol akár pár percet is elidőznek. Sokan látogatják 
a neves személyek oldalait is.
A 2011. évben megrendezett fotópályázat rendkívül sikeres volt. Elmondható, hogy az 
eddigi legsikeresebb felhívás volt. A kaposvári Keleti temető ravatalozó helyiségében 
kiállított képek karácsonyig voltak láthatók. A díjazott fotók felhelyezésre kerülnek a 
honlapra is, amelyet bárki megtekinthet.
Javasolja, hogy nemcsak a díjazottak, hanem valamennyi, a fotópályázaton 
résztvevőnek köszönő levelet kellene küldeni.
A következő gyűlésen Vajda Imréné, mint zsűritag, részletes ismertetést ad a 
fotópályázatról.

Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, értsenek egyet azzal, hogy sikeres volt a 2011. évben 
meghirdetett fotópályázat. Célszerű lenne, ha a következő években is sor kerülne a 
fotópályázat meghirdetésére. A kuratórium javasolja, hogy a kiállított képek a Somogy 
Temetkezési Kft. honlapjára kerüljenek felhelyezésre.

Az Alapítvány Kuratóriuma a következő határozatot hozta:

A kuratórium egyetért, hogy sikeres volt a 2011. évben meghirdetett fotópályázat. 
Célszerű lenne, ha a következő években is sor kerülne a fotópályázat meghirdetésére. 
A kuratórium javasolja, hogy a kiállított képek a Somogy Temetkezési Kft. 
honlapjára kerüljenek felhelyezésre.

Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, értsenek egyet azzal, hogy a 2011. évi fotópályázaton 
résztvevőknek, illetve a kiállítás szervezőinek köszönetüket fejezzék ki.
A kuratórium értsen egyet azzal, hogy 2012. évben is kerüljön sor fotópályázat 
kiírására. A pályázaton kiállított képek a Somogy Temetkezési Kft. honlapjára 
kerüljenek felhelyezésre.

http://www.somogyitemetkezes.hu
http://www.ddtemetkezes.hu
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Az Alapítvány Kuratóriuma a következő határozatot hozta:

A kuratórium egyetért azzal, hogy a 2011. évi fotópályázaton résztvevőknek, illetve a 
kiállítás szervezőinek köszönetüket fejezzék ki.
A kuratórium egyhangúlag egyetért azzal, hogy 2012. évben is kerüljön sor 
fotópályázat kiírására. A pályázaton kiállított képek a Somogy Temetkezési Kft. 
honlapjára kerüljenek felhelyezésre.

Ruisz Györgyné
Megjegyzi, hogy a korábbi évben felújított Bacskay Béla síremlékén a feliratok nem 
látszanak, újra kellene azokat festeni. Dr. Pongrácz Károly és Hagelman Károly 
síremlékét újból fel kellene újítani, illetve helyreállítani.

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

Kmf.

Manduk Gyuláné
j egyzőkönyvvezetőkuratórium elnöke


