
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült 2012. november 26-án 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.

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:
1. Temetőink üzenete -  nyilvános fotópályázat megtárgyalása.
2. A kaposvári temetőkben nyugvó neves személyek sírjainak védetté nyilvánítása. A 

kaposvári helyi rendelet előkészítésének helyzete.
3. Tájékoztató Bergel József, orvos síremlékének felújításáról.
4. Egyebek

A Somogy Mementó Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja a napirendi 
pontokat.

Stier Sándor
Javasolja megválasztani a jegyzőkönyv vezetésére Manduk Gyulánét.

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

1. napirendi pont

Stier Sándor
Felkéri Kalocsa Józsefnét, tájékoztassa a kuratórium tagjait a Temetőink üzenete című 
nyilvános fotópályázattal kapcsolatban.

Kalocsa Józsefné
Szeretettel köszönti az ülésen résztvevőket. A Temetőink üzenete című nyilvános 
fotópályázat kihirdetésére első alkalommal 2011. évben került sor. A nagy számban 
beérkezett pályamunkák igazolták az alapítvány elképzelését. A sikeres és színvonalas 
fotópályázaton bemutatott képek, illetve a vendégkönyvbe írt bejegyzések is azt 
bizonyítják, hogy egy hagyomány megteremtésére került sor.
A fotópályázat ünnepélyes megnyitóján nagy volt az érdeklődés. A megnyitót 
követően bejelentésre került, hogy a fotópályázat kiírását, és a kiállítás megrendezését 
tovább kell folytatni.
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2012. évben ismét kiírásra került a fotópályázat, amelyre a sajtóban megjelenő 
felhívást a Somogyi Hírlap tette közzé.
A Somogy Temetkezési Kft. a sajtóban megjelenést követően a honlapjára is feltette a 
felhívást, amely továbbításra került a Somogy Tv, a Kapós Tv, és az Enjoy rádió 
részére is.
A pályázati felhívásra több mint 500 kép érkezett. A zsűrinek (tagjai voltak: Vajda 
Imréné, Czene Attila, L. Balogh Krisztina, Láng Róbert és Kalocsa Józsefné) ismét 
nehéz feladata volt, mire a beküldött képek közül kiválasztotta azt a 25 db képet, 
amely a kiállításra került. A zsűri végül kiválasztotta az I., II., és III. helyezett, 
valamint a különdíjas képeket. A Somogy Temetkezési Kft. biztosította az I., II. és III. 
helyezett részére összesen 100.000 Ft-ot. Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata különdíjat ajánlott fel, illetve a Somogyi Hírlap egy pályázatot 
díjazott.
A technikai lebonyolításhoz a képek előhívását a Mementó Somogy Közhasznú 
Alapítvány finanszírozta a 47.940 Ft-ot. A kiállításhoz a képek felhelyezését a 
Somogy Temetkezési Kft. munkatársai végezték (Gangéi Erika, Egerszegi Zoltánná, 
Viszlovszki Zsolt és Kalocsa Józsefné).
Az ünnepélyes megnyitóra november 1-én 16.30 órakor került sor a Keleti temető 
ravatalozójában, ahol megjelent és díjat adott át Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú 
Város Polgármestere. A helyezettek részére a díjakat Puskás Béla, a Somogy 
Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója adta át.
A kiállítás 2012. december 26-ig látogatható a Keleti temető ravatalozójában. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a képeket nemcsak a ravatalozóban, hanem a Somogy 
Temetkezési Kft. honlapján is meg lehet tekintetni.
A 2013. évi fotópályázat kiírásakor az alábbi javaslatot terjeszti elő.
Javasolja, hogy a 2013. évre tervezett fotópályázat kiírásának plakátján a 2012. évi I. 
helyezett fotója kerüljön elhelyezésre.
A Somogy Temetkezési Kft. a honlapján létesítsen egy virtuális vendégkönyvet, ahol a 
honlap látogatók tehetnek bejegyzéseket.
A technikai lebonyolítást, a szervezést 2013. évben is a Somogy Temetkezési Kft. 
vállalja.
A fotópályázat sikeres lebonyolításáért, a Somogy Temetkezési Kft. kollégáit a lelkes 
munkáért elismerés illeti meg.

Vajda Imréné
A kiállított képek nagyon szépek voltak.

Puskás Béla
A fényképek előhívásával a Csobod Fotó lett megbízva. Probléma volt az előhívással, 
ugyanis túl keményre sikerült az előhívásuk, lágyabbaknak kellett volna lenniük, nem 
volt jó a papírmunka. Legközelebb az előhívásra jobban oda kell figyelni.

Vajda Imréné
Problémát jelentett még a képek jól láthatósága is. A képeket amúgy is sötétre sikerült 
előhívni, a ravatalozóban a nem megfelelő megvilágítással még a különdíjas kép sem 
volt megfelelően látható. Javasolja, hogy a jövőben ügyelni kell a kiállításra kerülő 
képek külön megvilágítására.
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Puskás Béla
Egyetért Vajda Imréné hozzászólásával. Még a kiállításon résztvevő fotósok is 
reklamáltak a képek minőségére, meg is kérdezték, hogy miért a Csobod Fotó lett 
megbízva a képek előhívására? Ha már meg kell fizetni a képek előhívást, akkor azok 
jó  minőségben készüljenek el. Korábban Baksa Ferencet kérték fel a képek 
előhívására, de ő nem vállalta, ugyanis ő is indult a fotókiállításon.
Meg fogja nézetni, hogyan lehet spot lámpákat elhelyezni a ravatalozóban, hogy a 
világítás megfelelő legyen. Azt meg kell érteni, hogy a helyiség nem kiállító terem, 
hanem ravatalozó. Ennek ellenére is nagy lehetőség volt a ravatalozóban megrendezni 
a második fotókiállítást.
Volt olyan látogató, aki kifogásolta, nagyon zavaró, hogy a képek felett láthatók a 
vízvezetékek. Meg kell vizsgáltatni, a csöveket hogyan lehet elvezetni, annak 
érdekében, hogy ne legyenek szem előtt.
A fotókiállítás napján meghirdetésre került, hogy a temetőkben gyertyagyújtásra is sor 
kerül. Ahhoz, hogy mindegyik temetőben megtörténjen a gyertyagyújtás, ezért Szita 
Károly polgármester úr megváltoztatta az időpontokat. Óriási eredménynek számít, 
hogy Szita Károly polgármester úr megjelenik a temetőben.
Megjegyezte, a jövőben jobban odafigyelnek a gyertyagyújtás, illetve a fotópályázat 
időpontjainak összehangolására.

Vajda Imréné
A megnyitót követően Szita Károly polgármester úr elmondta, hogy jó ötletnek tartja a 
virtuális vendégkönyv létrehozását.

Puskás Béla
A látogatók által a vendégkönyvbe írt legjobb bejegyzések felkerülnek a Somogy 
Temetkezési Kft. honlapjára, ahol azokat mindenki elolvashatja.

Stier Sándor
Felkéri a Somogy Mementó Alapítvány kuratóriumának tagjait, szavazzanak az 1. 
napirendi pontban elhangzott, a Temetőink üzenete című nyilvános fotópályázat 
szóbeli tájékoztatásaira vonatkozóan.

A Somogy Mementó Alapítvány kuratóriuma az alábbi határozatot hozta.

A Somogy Mementó Alapítvány kuratórium egyhangúan megállapítja, hogy a 2012. 
november 1-jére meghirdetetett Temetők üzenete fotópályázat sikeres volt. 
Köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik a fotópályázaton resztvettek, és a 
szervezésben segítettek.
A Somogy Mementó Alapítvány kuratóriuma egyhangúan egyetért abban, hogy a 
következő évi fotókiállításon az előző' két év győztes fotói is szerepeljenek a 
kiállításon. A kuratórium felhívja a figyelmet arra, hogy a következő évben 
kiállítandó képek jobb minőségben történő előhívására jobban oda kell figyelni. A 
kuratórium felkéri Puskás Béla ügyvezető igazgató urat, vizsgáltassa meg, hogy a 
kiállított képek megvilágítását technikailag hogyan lehet megoldani.
A Somogy Mementó Alapítvány kuratóriuma tudomásul veszi, hogy az Alapítvány 
47.950 Ft-tal járult hozzá a fotópályáz dijaihoz.
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2. napirendi pont 

Stier Sándor
Az előző ülésen a kaposvári temetőkben nyugvó neves személyek sírjainak védetté 
nyilvánítására további négy személyt javasolt a közalapítvány kuratóriuma.
Felkéri Ruisz Györgynét, ismertesse a kaposvári temetőkben nyugvó neves személyek 
sírjainak védetté nyilvánítására vonatkozó helyi rendelet előkészítésének helyzetét.

Ruisz Györgyné
2000. évben Kaposvár Város Polgármesteri Hivatala bizottságot hívott össze a 
kaposvári temetőkben nyugvó neves személyek védetté nyilvánítására. Ekkor 17 
személy neve került fel a listára. Javaslat készült arra vonatkozóan, hogy a város 
évente 1 millió forintot ad a sírok gondozására, felújítására. Azonban ez a javaslat nem 
került a város közgyűlése elé. A 17 név mellett az évek során még további 85 név 
került a listára. Úgy gondolták, hogy megtörtént a sírok védetté nyilvánítása, csak 
később derült ki, hogy ez nem valósult meg.
2012. február 14-én a Somogy Mementó Alapítvány kuratóriumának ülésén döntés 
született további 4 neves személy sírjának védetté nyilvánítására.
A 17 + 85 neves személy sírjának védetté nyilvánítására tett javaslatot a főépítész 
asszony is a támogatta.
Ez ügyben többször is történtek tárgyalások, megbeszélések a városházán. A felsorolt 
neves személyeknek nemcsak a szakmai, hanem a társadalomban végzett munkáját is 
méltatták. Szempont volt még az is, hogy a síremlékek művészi értékkel is 
rendelkezzenek.
Várhatóan a februári közgyűlésen kerül sor a neves személyek sírjainak védetté 
nyilvánítására vonatkozó előterjesztés elfogadására.
Javasolja, hogy Dr. Böszörményi-Nagy Géza kórházigazgató, sakkozó sírját 2014-ben 
nyilvánítsák védetté. Az életrajzát átadja, mely a jegyzőkönyv részét képezi.

Stier Sándor
2000-ben kezdődött el a kaposvári temetőkben nyugvó neves személyek sírjainak 
védetté nyilvánításba vétele. Erre a feladatra több személy is megbízást kapott a 
városházán, az első felelős Hartner Rudolf volt. Hamarosan a feladat elvégzésére egy 
másik személyt bíztak meg az építési osztályon, majd később a főépítész vette át a 
neves személyek sírjainak védetté nyilvánítását, akit megkértek arra, hogy a javaslatot 
terjessze a rendeletalkotók elé. Ez ügyben többször tárgyaltak a polgármester úrral és a 
jegyző úrral is. 2001-ben került sor először a neves személyek sírjainak védetté 
nyilvánítására Kaposvár Megyei Jogú Város határozata alapján.
A javasolt neves személyek sírjainak védetté nyilvánítását nem lehet addig a 
közgyűlés elé vinni elfogadásra, amíg a sírok nincsenek rendbe téve. A 2001-ben 
hozott határozatot követően, 2003-ban Ruisz Györgyné lelkes munkájának 
köszönhetően, 13 sírköves vállalkozó önkéntes felajánlásával került sor a neves 
személyek sírjainak felújítására. A város egy sír rendbetételét vállalta, azonban 
sajnálatos módon pénzügyi fedezet hiány miatt ezt az összeget nem tudták biztosítani. 
Javasolja, hogy közalapítvány kuratóriuma köszönje meg Ruisz Györgynének a 
lelkiismeretes, önfeláldozó munkáját, amellyel sikerült elérnie a neves személyek 
sírjainak felújítását.
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Javasolja, hogy Dr. Böszörményi-Nagy Géza sírjának védetté nyilvánítására 
vonatkozó előkészületeket a kuratórium a következő ülésen terjessze elő. Támogatókat 
kell keresni annak érdekében, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete elé kerüljön elfogadásra a neves személyek sírjainak védetté 
nyilvánítása.

Felkéri a Somogy Mementó Alapítvány kuratóriumának tagjait, szavazzanak az 2. 
napirendi pontban elhangzott szóbeli tájékoztatásokra vonatkozóan.

A Somogy Mementó Alapítvány kuratóriuma az alábbi határozatot hozta.

A Somogy Mementó Alapítvány kuratórium egyhangúan megköszöni és elismerését 
fejezi ki Ruisz Györgynének a lelkiismeretes, önfeláldozó munkájáért, amellyel 5 év 
alatt sikerült elérnie, hogy megvalósulhatott a kaposvári temetőkben nyugvó neves 
személyek sírjainak felújítása. Egyben megköszöni Puskás Béla ügyvezető' igazgató 
úrnak, és a Somogy Temetkezési Kft. kollégáinak, valamint a munkában résztvevő' 
sírköves vállalkozók áldozatkész, segítőkész munkáját az apácasírok és a neves 
személyek sírjainak rendbetételére vonatkozóan.
A Somogy Memenetó Alapítvány kuratóriuma egyhangúan javasolja, hogy Dr. 
Böszörményi-Nagy Géza sírjának védetté nyilvánítására vonatkozó előkészületeket a 
kuratórium a következő ülésen terjessze elő.

3. napirendi pont

Puskás Béla
Néhai Boros Györgyné még 2010-ben tett felajánlást 100 eFt összegben egy neves 
személy sírjának felújítására. 2011. évben döntés született, hogy a felajánlott összeget 
Bergel József orvos síremlékének felújítására fordítják, mivel a síremlék nagyon rossz 
állapotban van. A felújítás elhúzódott, csak 2012. évben sikerült elvégezni. A síremlék 
a zsidó temetőben van, a feleségének is van egy külön síremléke. A zsidó temetőben 
még nagyon sok olyan rossz állapotban lévő síremlék van, amely bármikor ledőlhet. 
Bergel József síremlékének felújításával méltó módon bekerült a többi felújított, neves 
személyek síremlékei közé. Javasolja, hogy az ülés után személyesen is meg lehet 
tekinteni Bergel József felújított sírját.
Boros Györgynének, mint a végakarataként sikerült Bergel József síremlékét felújítani. 
Elhunyta után az ő síremlékének a felújítása is megtörtént, azonban ez már nem járt 
plusz kiadással.

Stier Sándor
Javasolja, hogy a kuratórium vegye tudomásul, hogy Bergel József síremlékének 
felújítása megtörtént. Ezzel Boros Gyögyné végakaratának nemcsak a Somogy 
Mementó Alapítvány, hanem a Somogy Temetkezési Kft. is eleget tett.

A Somogy Mementó Alapítvány kuratóriuma az alábbi határozatot hozta.

A Somogy Mementó Alapítvány kuratóriuma egyhangúan tudomásul veszi, hogy 
Bergel József orvos síremlékének a felújítása megtörtént. A síremlék felújítással 
Boros Gyögyné végakaratának nemcsak a Somogy Mementó Alapítvány, hanem a 
Somogy Temetkezési Kft. is eleget tett.
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4. napirendi pont 

Vajda Imréné
Nagy visszhangja volt a KSH kutatásának, miszerint a világon eddig 107 milliárd 
ember hunyt el. Megkérdezi, hogy hány elhunyt van a Keleti temetőben?

Puskás Béla
A Keleti temetőben évente 400 elhunytat temetnek el. A Keleti temető 1893. óta működő 
temető.
Évente 100 elhunyt exhumálására kerül sor. Ebből látszik, hogy a temetések száma 
mindig több, mint az exhumáltak száma. Kb. 300-400 elhunyt exhumálását követően a 
hamvak a Nyugati temetőben kerültek elhelyezésre.
Az elhunytakról számítógépes nyilvántartás áll rendelkezésre.
Hamvasztásos temetéskor az urnákat a meglévő sírhelyekbe is el lehet helyezni. Ebben az 
esetben már nincs pontos adat arra vonatkozóan, hogy a sírokban hányán vannak 
eltemetve. Az umafalban elhelyezett urnák megváltási ideje 10 év.
Sok esetben umatárolókban hagyják az urnákat, ahol egy évig lehet azokat tárolni. Ha még 
egy év után sem jelentkeznek az urnákért, akkor kerül sor a hamvak Nyugati temetőben 
történő elhelyezésére.
Azt szeretnék elérni, hogy a szociális szintű temetési segélyt alanyi jogon bárki 
megkaphassa, A temetési segélyből egy szociális temetés kifizethető lenne. Ha viszont 
valaki külön szolgáltatást, vagy drágább kelléket választ, akkor azt pluszban saját 
magának kellene fizetnie.
Természetesen a szociális temetések végrehajtása a jelenleg érvényben lévő 
rendelkezések szerint rendben történik.

Vajda Imréné
Megkérdezi, hogy azokkal a régi, lejárt síremlékekkel mi történik, amelyek lejártak, de 
nem váltottak meg újra? A keszthelyi temetőben is vannak nagyon régi síremlékek, 
amelyek összegyűjtésre kerültek.

Puskás Béla
Gyakorlatilag nincs nagy értékű síremlék egyik temetőben sem. A lejárt gránit síremlékek 
pedig értékesítésre kerülnek. Olyan síremlék, amelyet meg kellene óvni, és homokkő 
márványból készült lenne, nem található. Amennyiben ilyen fellelhető lenne, és lejárt 
síremlékről van szó, akkor azt egy meghatározott helyen össze lenne gyűjtve.

Stier Sándor
A legszebb síremlékek a zsidó temetőben vannak elhelyezve. Megkérdezi, hogy a 
Szigetvári utcai temetőben végeznek-e temetést?

Puskás Béla
A Keleti temetőben kb. 20-25 ezer síremlék található, és csak a lejárt, meg nem váltott 
síremlékek értékesítésére kerülhet sor.
Megjegyzi, hogy a koporsós szociális temetések lebonyolítása a Déli temetőben történik. 
A temetőben van ravatalozó, ahol a búcsúztatásokat el lehet végezni. A temetők takarítása, 
tisztítása folyamatos, kerítéssel is körbe van véve.



Stier Sándor

A kuratórium az Egyebek című napirend során adott válaszokat tudomásulvette.

A kuratórium a napirendi pontokat megtárgyalta, az ülést az elnök berekeszti.

K.m.f.

Stier Sándor
kuratórium elnöke

Manduk Gyuláné
j egy zőkönywezető


