
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült 2014. 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
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 urat. Megállapítja, hogy 
a kuratórium határozatképes.

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a 2013. évben végzett munkáról.
2. Pénzügyi beszámolói á 2013. évről.
3. Egyebek

1/2014. (05.191 számú határozat:
A „Mementó Somogy” Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja a napirendi 

pontokat.

Stier Sándor
Javasolja megválasztani a jegyzőkönyv vezetésére Manduk Gyulánét.

2/2014. (05.19) számú határozat:
A „Mementó Somogy” Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja Manduk 
Gyulánét az ülés jegyzőkönyvének vezetésére.

1. napirendi pont

Stier Sándor
2013. május 23-án tartotta a kuratórium az utolsó ülését, amelyen több napirendi pont 
megtárgyalására, illetve határozat hozatalára került sor. A kuratórium törekedett vala
mennyi fontosabb határozat végrehajtására.
A „Mementó Somogy” Alapítvány kuratóriuma az ülésen döntött arról is, hogy to
vábbra is támogatja a Somogy Temetkezési Kft., a Somogyi Hírlap és a kuratórium 
által meghirdetett a „Temetőink üzenete” című fotópályázatot. A pályázat 2013. évben 
is eredményes volt, nagy sikert aratott, a pályázók 463 képet küldtek be elbírálásra. A 
zsűriben a kuratóriumot jómagam, a Somogyi Hírlapot Czene Attila, míg a Somogy 
Temetkezési Kft-t Kalocsa Józsefné képviselte. A Kft. gondoskodott - korábban gon
dot jelentett a képek láthatósága - külön lámpák felszereléséről, hogy a kiállított képe
ket mindenki jól láthassa. Örömmel állapítja meg, hogy a kiállítást jelentős számú lá
togató kereste fel.
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Javasolja a kuratórium tagjainak, hogy a kuratórium 2014. évben is támogassa a „Te
metőink üzenete” című fotópályázatot. A díjak átadásához a kuratórium biztosítson 
anyagi fedezetet, a zsűri tagjai közé javasolja Vajda Imrénét megválasztani.

3/2014. (05.19) számú határozat;
A „Mementó Somogy” Alapítvány kuratóriuma egyhangúlag egyetért azzal, hogy 
2014. évben is kerüljön meghirdetésre a „Temetőink üzenete” című fotópályázat. A 
kuratórium a zsűri tagjai közé javasolja megválasztani Vajda Imrénét.

Puskás Béla
Megjegyzi, hogy a kaposvári Keleti temető ravatalozójában kiállított képeket folyama
tosan látogatták az érdeklődők, illetve a hozzátartozók. A Somogyi Hírlap honlapján is 
meg lehetett nézni a képeket, illetve a Somogy Temetkezési Kft. a honlapján is felhe
lyezésre kerültek a kiállított képek.
Szita Károly Kaposvár város polgármestere nyitotta meg a fotókiállítást. Elismeréssel 
szólt a kuratórium kezdeményezéséről, valamint a beküldött fotók mennyiségéről és 
minőségéről. Szita Károly polgármester adta át Kaposvár város különdíját a pályázó
nak.
A kiállítás megnyitása után került sor a gyertyagyújtásra a Keleti temetőben, ahol a 
Mária szobornál Polgármester úr gyújtotta meg az első gyertyát, így emlékezve min
den kaposvári elhunytra.

Stier Sándor
Kaposvár város temetőkről szóló rendeletének módosítása alapján a kuratórium kérte, 
hogy 13 + 2 személynek (Verseghy Márffy Emil és Dr. Pongrácz Károly) a sírját nyil
váníttassák védetté. Korábban 80-90 személy védetté nyilváníttatásáról volt szó. Egyi
dejűleg kérte a kuratórium, hogy a sírok rendbetételéhez a város biztosítson pénzügyi 
fedezetet. Sajnálattal közli, hogy a város részéről ez nem történt meg.
Javasolja, hogy Puskás Béla igazgató úr közreműködésével, a kuratórium ismételten 
nyújtsa be támogatási kérelmét Kaposvár város főjegyzőjének.

Puskás Béla
Azokban az években, amikor megkezdődtek a neves személyek sírjainak, síremlékei
nek a felújítása, 600-800 eFt lett betervezve a sírok felújítására. Kaposvár város ön- 
kormányzata anyagilag hozzájárult Németh István sírjának a felújításához.

Ruisz Györgyné
Javasolja, hogy Kaposvár város önkormányzatához ismételten támogatási kérelemmel 
kellene fordulni.

Stier Sándor
Felkéri a kuratórium tagjait, szavazzanak Puskás Béla igazgató úr közreműködésével, 
Kaposvár város önkormányzatához támogatási kérelem benyújtásáról.

4/2014. (05.19) számú határozat:
A „Mementó Somogy” Alapítvány kuratóriuma egyhangúlag egyetért azzal, hogy a 
Puskás Béla igazgató úr közreműködésével a kuratórium ismételten nyújtson be tá
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mogatási kérelmet Kaposvár Város Polgármesteréhez, valamint Főjegyzőjéhez a ne
ves személyek sírjainak a felújításához, rendbetételéhez.

Stier Sándor
A kuratórium az előző ülésen döntött arról, hogy egyes iskolák vezetőinek javasolják -  
a Közérdekű Önkéntes Tevékenységről szóló törvény alapján hogy a diákok önkén
tes munkában vállalják a sírok gondozását. A nyilvántartás nehézségei ellenére, több 
iskola és intézmény is bekapcsolódott a munkába. Felkéri Ruisz Györgynét, tájékoz
tassa a kuratórium tagjait az eddig elért konkrét eredményekről.

Ruisz Györgyné
Felhívással fordult a lakosság, az intézmények és iskolák felé a neves személyek sírja
inak gondozására vonatkozóan. A felhívás alapján többen vállalták a sírok gondozását. 
A vállalásuk alapján a sírokat letisztítják, tavasszal és ősszel virággal ültetik be, és no
vember 1-jén egy-egy szál gyertyát gyújtanak a sírban nyugvó elhunyt emlékére.
A felhívás a sírokat gondozó személyek, intézmények, iskolák feltüntetésével a So
mogy Temetkezési Kft. honlapjára is felhelyezésre került. Természetesen ezt a felhí
vást a Somogyi Hírlap is megjelentette. Volt olyan eset is, amikor egy-egy sírt gondo
zó visszalépett, ekkor annak a neves személy sírjának a gondozását a Munkácsi gim
názium vállalta.
Ezúton köszöni meg az önként vállalkozóknak a neves személyek sírjainak a gondozá
sát.

Puskás Béla
A felhívás alapján a továbbiakban is be lehet vonni civileket, iskolákat, intézményeket 
a neves személyek sírjainak a gondozásába.

Stier Sándor
Javasolja a kuratórium tagjainak, értsenek egyet azzal, hogy a Közérdekű Önkéntes 
Tevékenységről szóló törvény végrehajtása eredményes. Számtalan iskola, szervezet 
és magánszemély kapcsolódott be a munkába, amelyért köszönet illeti őket. Külön 
köszönetét fejezi ki Ruisz Györgynének, az eddig végzett munkájáért.

5/2014. (05.19) számú határozat:
A kuratórium egyhangúlag egyetért azzal, hogy a Közérdekű Önkéntes Tevékenység
ről szóló törvény végrehajtása eredményes, és a munkába számtalan iskola, szervezet 
és magánszemély kapcsolódott be, melyért köszönet illeti őket. Külön köszönet illeti 
Ruisz Györgynét, az eddig végzett munkájáért.

2. napirendi pont

Stier Sándor
A 2013. évi pénzügyi beszámoló adatai alapján, az alapítvány előző évi alaptőkéje 485 
eFt-hoz képest 11 eFt-tal nőtt, így 494 eFt-ra emelkedett. A bevétel a 3.173 Ft bank
kamatból, Vajda Imréné 50 eFt-os támogatásából, valamint a 3.970 Ft-os SZJA 1 %-os 
támogatásából keletkezett. A kuratórium megköszöni Vajda Imrénének az önzetlen 
támogatását. A kiadásoknál a 27 eFt-os tétel a fotópályázaton a jutalmazottak díjait, 
valamint a 18.930 Ft a banki költséget tartalmazza.



Vajda Imréné
A magas banki költségek miatt javasolja, hogy célszerű lenne a „Mementó Somogy” 
Alapítvány, valamint a Mártírok és Hősök Közalapítvány pénzmozgását egy bankban 
kezelni.

Puskás Béla
Egyelőre a Mártírok és Hősök Közalapítványnak nyilatkoznia kell a közhasznúságára 
vonatkozóan. Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere ragaszkodik 
ahhoz, hogy a Mártírok és Hősök Közalapítvány a jövőben is közalapítványként mű
ködjön. Országosan is elismerik, hogy a legjobban működő közalapítvány, köszönhető 
ez a jól hangzó nevének és rendszeres munkájának, rendezvényeinek. Több pályázatot 
nyújtott be a közalapítvány, amelyből mindegyiket sikeresen meg is nyert. Amennyi
ben a Mártírok és Hősök Közalapítvány megszűnésére kerülne sor, abban az esetben 
sem lehetne a „Mementó Somogy” Alapítvány a jogutódja.
A közalapítvány további működésére vonatkozó iratanyagok előkészítésére, felülvizs
gálatára az önkormányzat Dr. Csillag Gusztáv ügyvédet bízta meg.
A legközelebbi gyűlésen a Mártírok és Hősök Közalapítvány kuratóriumának nyilat
koznia kell a további működésre vonatkozóan.
Sajnos eddig egyetlen pályázati kiírás feltételeinek sem felelt meg a „Mementó So
mogy” Alapítvány.
Tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy május 23-án, 14.00 órakor kerül sor a Hősök 
temetőjében az I. világháborús síremlékek felújítás utáni átadására. A felújításokat az 
elnyert 2 millió forintos pályázati összegből sikerült megvalósítani.
Úgy gondolja, hogy további I. és II. világháborús sírok, síremlékek felújítására még 
további 4-5 millió forintra lenne szükség.
Tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy a 44-es gyalogezred szobrának a felújítására 
600 eFt-ot, virággal való beültetéséhez pedig 250 eFt-ot biztosított a város. A szobor 
felújítását, javítását a Somogy Temetkezési Kft. végezte el.
2014. május 30-án a Hősök napja ünnepség keretén belül kerül sor a Hősök temetőjé
ben az I. világháborús sírok, síremlékek felújítás utáni átadására.

Stier Sándor
Megköszöni Puskás Béla igazgató úr tájékoztatását. A kuratórium nevében köszönetét 
fejezi ki Gangéi Erikának a pénzügyi beszámoló elkészítéséért, valamint Manduk 
Gyulánénak a jegyzőkönyvek vezetéséért.

Stier Sándor
A beszámoló jelentések úgy számszaki, mint tartalmi tekintetben megfelelnek a pénz
ügyi előírásoknak, ezért javasolja a kuratórium részéről történő elfogadását.

6/2014. (05.191 számú határozat:
A kuratórium egyhangúlag elfogadja „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 
2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolót és a pénzügyi tervezet értékelését és 
célkitűzéseit.
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3. napirendi pont 

Stier Sándor
Ez év szeptember 10-én lesz Szalai Fruzina születésének 150. évfordulója, az obeliszk- 
je  a kaposvári Keleti temetőben van elhelyezve. A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mű
vészeti Társaság ügyvezető titkára, Egerszegi Edit úgy tájékoztatta az igazgató urat, 
hogy az obeliszk áthelyezéséhez és felújításához anyagilag is hozzájárulnak. Az áthe
lyezés és felújítás költségeire kémek egy költség kalkulációt. Szalay Fruzina közis
merten neves személy ahhoz, hogy az ő síremléke a jelenleginél egy megfelelőbb he
lyen legyen felállítva.
A kuratórium elnöke kéri, hogy az áthelyezés és felújítás költségeire vonatkozóan a 
Somogy Temetkezési Kft. készítsen költség kalkulációt. Javasolja a kuratóriumnak, 
hogy az áthelyezés és felújítás költségeihez a „Mementó Somogy” Alapítvány is járul
jon hozzá.

Puskás Béla
Tájékoztatásul elmondja, hogy már találtak egy megfelelő helyet Szalay Fruzina obe- 
liszkjének az áthelyezéséhez. Véleménye szerint a költségkalkuláció alapján az áthe
lyezés és felújítás kb. 100 eFt-ba fog kerülni. Kérése, hogy az áthelyezés és felújítás 
költségeihez a „Mementó Somogy” Alapítvány legalább 50 eFt-tal járuljon hozzá, a 
többi költséget a Kft. vállalja.

Stier Sándor
Javasolja a kuratóriumnak, hogy támogassa a társaság kérését az obeliszk áthelyezésé
re vonatkozóan. A kuratórium járuljon hozzá a Somogy Temetkezési Kft. költségkal
kulációja alapján, hogy a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 50 eFt-tal támo
gassa Szalay Fruzina obeliszkjének a felújítását. Felkéri Puskás Béla igazgató urat, 
hogy a támogatásról értesítse a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság ügy
vezető titkárát, Egerszegi Editet.

7/2014. (05.19) számú határozat:
A kuratórium egyhangúlag elfogadja, hogy a „Mementó Somogy” Közhasznú Ala
pítvány 50 eFt-tal hozzájárul Szalay Fruzina kaposvári Keleti temetőben levő obe
liszkjének az áthelyezéséhez és annak felújításához.

Ruisz Györgyné
A Somogy Temetkezési Kft. honlapján került felhelyezésre a 2003. és 2007. közötti 
időszakra vonatkozó sírfelújítási munkák, mely 86 neves személynek sírját érintette. 
Az a kérése, hogy a felsorolás végén a köszönetnyilvánításra is kerüljön sor, feltüntet
ve a sírkövesek nevét és címét, valamint a város lakosainak, képviselőinek a nevét, 
akik anyagilag is támogatták a sírok felújítását.

Vajda Imréné
Megkérdezi, hogy melyik sír felújításához nyújtott anyagi támogatást Kaposvár város 
önkormányzata?
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Puskás Béla
Pontosítani kell, hogy melyik sír felújításához, mennyi összegű támogatással járult 
hozzá a város önkormányzata. A legnagyobb összeget Németh István polgármester 
sírját körülvevő vaskerítésnek a felújítására nyújtotta.

Stier Sándor
Javasolja a kuratóriumnak elfogadásra, hogy a Somogy Temetkezési Kft. honlapján 
kerüljön fel azoknak a személyeknek, szervezeteknek a névsora, akik önzetlen segítsé
gükkel hozzájárultak a neves személyek sírjainak a felújításához.

8/2014. (05.19) számú határozat:
A kuratórium egyhangúlag elfogadja, hogy a Somogy Temetkezési Kft. honlapjára 
kerüljön fe l  azon személyeknek, szervezeteknek a névsora, kiegészítve Kaposvár Vá
ros Önkormányzata által adott támogatás feltüntetésével, akik önzetlen segítségükkel 
hozzájárultak a neves személyek sírjainak a felújításához.

Ruisz Györgyné
Kérése, hogy a városháza honlapján is megtalálható védett sírok listája is kerüljön fel a 
Somogy Temetkezési Kft. honlapjára.
Már korábban felkérte Kalocsa Józsefné szolgáltatásvezetőt -  a részére átadott lista 
alapján -  készítsen egy költségkalkulációt a védett sírok felújítására vonatkozóan.
A felújítandó sírok közül kiemeli Sasvári József, valamint Dr. Pongrácz Károly sírját. 
Az utóbbi sírhely a város által adományozott díszsírhely.
Kimutatást kért L. Balogh Krisztina főépítésztől arra vonatkozóan, hogy melyik neves 
személy sírját kellene a továbbiakban felújítani.
A Somogy Temetkezési Kft. honlapjára a város által nyújtott támogatás kiegészítésé
vel kerüljön fel a sírfelújításban résztvevők névsora.

Stier Sándor
Megjegyzi, hogy a felújítandó sírokra a kalkulációt Kalocsa Józsefné még nem tudta 
elkészíteni, ezért is nem tudott a mai ülésen résztvenni.

Ruisz Györgyné
További kérése, hogy Dr. Böszörményi-Nagy Géza sírját is nyilvánítsák védetté. Is
mert sakkozóként két esetben is tagja volt a magyar olimpiai csapatnak. Az első olim
piai aranyérmét 1927-ben Londonban, a másodikat pedig 1928-ban Hágában nyerte. 
Harmadik olimpiai aranyérmét a levelezési sakkcsapatok első nemzetközi megmérette
tésén, az első táv-sakkolimpián szerezte. Korábban Nagy Gézaként szerepel, a család 
1937-ben vette fel a Böszörményi nevet. Elsősorban kórház igazgató volt, hobbija volt 
a sakkozás. 1947-ben kérte a felmentését, és 1953-ban hunyt el. Emléktáblája a városi 
sportcsarnok falán megtekinthető.
Az ő sírja is felújításra szorul. Felvette a kapcsolatot a családjával, akik vállalják a sír 
felújítását.

Stier Sándor
Javasolja a kuratóriumnak, hogy fogadják el Ruisz Györgyné javaslatát, melyet ő to
vábbít majd Kaposvár város Polgármesteréhez.
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9/2014. (05.19) számú határozat:
A kuratórium egyhangúlag egyetért Ruisz Györgyné javaslatával, elfogadva, hogy ö  
azt továbbítja majd Kaposvár város Polgármesteréhez

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

Kmf.

Manduk Gyuláné
j egy zökönywezetőkuratórium elnöke


