
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült 2013. május 23-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, valamint a 
Somogy Temetkezési Kft-től Puskás Béla ügyvezető igazgató úr képviseletében 
megjelent Kalocsa Józsefné szolgáltatásvezetőt. Megállapítja, hogy a kuratórium 
határozatképes.

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta végzett munkáról.
2. Pénzügyi beszámoló a 2012. évről.
3. 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
A legutóbbi ülés óta Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése érdemben foglalkozott 
a temetkezésről szóló 20/2000.(VT.20.) önkormányzati rendelet módosításával. A 
rendelet módosítását a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi, a Városfejlesztési 
Környezetvédelmi és Műszaki, valamint az Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Bizottságok megtárgyalták.
Egyetért azzal, hogy a neves személyek sírhelyét védelem alá kell helyezni és 
rendelkezni kell annak módjáról és folyamatáról. Ennek megfelelően fogadta el a 
Közgyűlés az önkormányzati rendelet módosítását, és egységes keretbe foglalását. 
Ugyanakkor az egyes bizottságok állást foglaltak abban is, hogy az eredetileg 
felterjesztett 30 személy helyett 13 személyt választott ki és még pluszban javasolt két 
személyt: Verseghy Márffy Emilt -  aki a főrendi ház tagja és földbirtokos volt, 
valamint Pongrácz Károly dr. -  tanügyi főtanácsos és gimnáziumi igazgató volt.
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így összesen 15 személy sírját nyilvánították védetté. Polgármester úr szóbeli 
kiegészítése utalt arra, hogy ez a szám az év végére akár 30 fő is lehet, azaz lehet 
bővíteni.
Megjegyzi, hogy a Kft. vezetése és az Alapítvány eddigi összesítése alapján 85-90 fő 
sírhelye van nyilvántartva, és folyamatosan gondozva van. Tehát a különbség kb. 60 
sír, amelyben szerepelnek az apácasírok is.

Vajda Imréné
Javasolja a kuratóriumnak, hogy a jelenleg megállapított 15 neves személy száma 
minden évben folyamatosan bővüljön.

Ruisz Gvörgyné
A neves személyek sírjait folyamatosan gondozzák. A sírok gondozásáról véleménye 
szerint Kaposvár város önkormányzatának kellene gondoskodnia. Különböző 
intézmények, illetve magánszemélyek vállalták a rendeletben feltüntetett neves 
személyek sírjainak gondozását, akik nyilatkozatban vállalták, hogy tavasszal és ősszel 
a sírokat rendbe teszik, virágot helyeznek el rajtuk, és gyertyát gyújtanak az 
elhunytakért.

Kalocsa Józsefné
Tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy pályázat kiírás alapján, Csokonyavisontán sor 
kerülhetett Nagyatádi Szabó István sírjának a felújítására.

Stier Sándor
Amikor Kaposvár város önkormányzata módosította a 2000. évi temetkezésről szóló 
törvényét, a 17 neves személy sírjainak felújítására vonatkozóan az anyagi háttérről 
nem gondoskodott. Véleménye szerint még szükséges a rendelet további módosítása. 
Áttanulmányozta a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényt. A törvény 
alapján fel kellene ajánlani egyes iskolák vezetőinek, hogy a diákok önkéntes 
munkában vállalják el a neves személyek sírjainak gondozását. A törvény alapján 18 
évet be nem töltött személy is vállalhat önkéntes munkát, megfelelő szerződés kötése 
mellett. Természetesen ezeket a munkavégzéseket figyelemmel kell kísérni, a végzett 
munkáról nyilvántartást kell vezetni, amely nagyfokú adminisztrációs feladatot 
igényel.
A kuratórium nevében az alábbi javaslatokat teszi:
1. Kérje fel a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy Kaposvár város 
önkormányzata felé tegyen javaslatot a védett sírok gondozásához nyújtson anyagi 
támogatást.
2. Az érintett intézményekkel vegyék fel a kapcsolatot a hozzátartozók nélküli neves 
személyek sírjainak gondozására vonatkozóan.
3. Az egyes iskolák vezetőivel egyeztessenek arra vonatkozóan, hogy a diákok 
önkéntes munkában vállaljanak sírgondozást, erre a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló törvény lehetőséget ad.

Kalocsa Józsefné
A Somogy Temetkezési Kft. dolgozói nem bírják munkaidejükben vállalni a 
temetőkben a neves személyek sírjainak gondozását, valamint a temetők takarítását. 
Az is nagy segítség lenne az intézmények, iskolák részéről, ha egyelőre a temetők
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takarításában részt tudnának venni. Azonban ez valóban sok adminisztrációs munkával 
járna.

Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, szavazzanak az 1. napirendi pontban elhangzottakra 
vonatkozóan.

A Somogy Mementó Alapítvány kuratóriuma egyhangúlag egyetért azzal, hogy az 
érintett intézményeknél a kuratórium kezdeményezze azon a neves személyeknek 
sírjainak gondozását, akiknek nincs hozzátartozójuk.
A z egyes iskolák vezetőinek kerüljön felajánlásra az, hogy a diákok önkéntes 
munkában vállalják a neves személyek sírjainak gondozását. Erre vonatkozóan a 
Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény lehetőséget ad.
A kuratórium kérje fe l  a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatóját, 
kezdeményezze Kaposvár Város Önkormányzata felé, hogy nyújtson anyagi 
támogatást a védett sírok rendbetételéhez, gondozásához

2. napirendi pont 

Stier Sándor
A pénzügyi beszámoló adatai mutatják, hogy az alapítványnak nincs köztartozása, a 
K&H Bankban 483.227 Ft áll rendelkezésére. A szerény bevétel mellett 166.800 Ft 
volt a kiadása, amelyet banki költségekre, koszorúzásra, és a Bergel József 
síremlékének a felújítására fordított a kuratórium.
Felkéri a kuratórium tagjait, szavazzanak a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 
2013. évben munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.

A kuratórium egyhangúlag elfogadja „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 
2012. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.

3. napirendi pont 

Stier Sándor
Felkéri Kalocsa Józsefhét, a Somogy Temetkezési Kft. szolgáltatás vezetőjét szóbeli 
tájékoztatásának megtételére.

Kalocsa Józsefné
- Az elmúlt évben a Hadisírgondozó Iroda pályázatot írt ki katonasírok felújítására. A 
Mártírok és Hősök Közalapítvány nyújtott be pályázatot, amelynek keretén belül 2 
millió Ft-ot nyert el a Hősök temetőjében levő I. világháborús katonasírok felújítására. 
Bíznak abban, hogy további pályázatok kiírására kerül sor, amelyből finanszírozni 
lehet a többi katonasír felújítását is.
- A Mártírok és Hősök Közalapítvány szervezésében vasárnap a 8 órakor kezdődő 
szentmise után kerül sor, ünnepélyes keretek között, a Hősök temetőjében a felújított 
sírok átadására. Az ünnepségre, és az azt követő állófogadásra a közalapítvány minden 
érdeklődőt szeretettel vár.
- Országos szinten az önkormányzatok feladatául kapták meg az I. és II. világháborús 
hadisírok összeírását. Az összeíráshoz Kaposvár város önkormányzata a Somogy 
Temetkezési Kft. segítségét kérte. Tételesen össze kellett számolni, hogy a megyében
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mennyi sír található. A sírokról és az emlékművekről fényképet is kellett készíteni. Az 
emlékművekről még külön kimutatás is kellett, hogy mit ábrázol, és milyen szöveg 
van az emlékműre, szoborra írva. A Zsidó temetőkben a helyi vezetőktől kaptak 
segítséget. Az I. világháborús temetőkben pedig nemzetiségük szerint szét kellett 
választani a sírokat. A sírok összeírása, és fényképek készítése a Somogy Temetkezési 
Kft. dolgozói részéről nagy munkát jelentett.
Tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a Somogy Temetkezési Kft. honlapján érhető 
el a Dél-dunántúli Temetkezési Egyesület honlapja, amely már működőképes. Az 
adatok feltöltése folyamatos, három megyére van csoportosítva (Somogy, Tolna és 
Baranya megye). A sok munkával járó feltöltést Gangéi Erika végzi.

Stier Sándor
A vasárnapra meghirdetett ünnepségen adják át a Hősök temetőjében a felújított 
sírokat. Megjegyzi, hogy ilyen nagyságrendű ráfordításra még a rendszerváltás óta 
egyetlen esetben sem volt lehetőség. 1991-92. évben szerény összegből a Somogy 
Temetkezési Kft. saját költségén újította fel sírokat a temetőben.
A Dél-dunántúli Temetkezési Egyesület honlapja valóban három megyére vonatkozó 
adatot tartalmaz, ahonnan bármelyik megye (Baranya, Somogy, Tolna) adata a 
lakosság részéről elérhető, megtekinthető.

Kalocsa Józsefné
Tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy ebben az évben is sor kerül fotókiállításra. A 
Keleti temető ravatalozójában elkészült a világítás a kiállított képek jobb 
megvilágítása érdekében. A továbbiakban is számítanak a „Mementó Somogy” 
Közhasznú Alapítvány anyagi támogatására a fotókiállításra vonatkozóan. A kiállításra 
kerülő fotók előhívásának minőségére jobban oda fognak figyelni.

Stier Sándor
Megjegyzi, hogy a Somogy Temetkezési Kft. honlapja (somogyitemetkezes.hu) 
Budapest után a legszélesebb körű információt adja a Somogy megyében levő 
temetőkről.
A kuratórium a napirendi pontokat megtárgyalta, az ülést berekeszti.

Kmf.

s tó ií
kuratórium elnöke

duQjJcbil\ ÍmJ'Í, f
Manduk Gyulánk
j egyzőkönywezető


