
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült 2015. május 27-én a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriu
mának üléséről.

Jelen vannak: Stier Sándor kuratórium elnöke
Ruisz Györgyné kuratórium tagja 
Vajda Imréné kuratórium tagja
Kalocsa Józsefné a Somogy Temetkezési Kft. szolgáltatásvezető

Stier Sándor, a Kuratórium elnöke szeretettel köszönti a kuratórium tagjait, valamint a 
Somogy Temetkezési Kft-től Puskás Béla ügyvezető igazgató úr képviseletében meg
jelent Kalocsa Józsefné szolgáltatásvezetőt. Megállapítja, hogy a kuratórium határo
zatképes.

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a 2014. évben végzett munkáról, és a 2015. évi feladatokról.

Előadó: Stier Sándor.
2. Pénzügyi beszámoló a 2014. évről.

Előadó: Stier Sándor
3. Egyebek.

1/2015. (05.27.1 számú határozat:
A „Mementó Somogy” Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja a napirendi 

pontokat.

Stier Sándor
Javasolja megválasztani a jegyzőkönyv vezetésére Jovánczai Ildikót.

2/2015. (05.271 számú határozat:
A „Mementó Somogy ” Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja Jovánczai 
Ildikót az ülés jegyzőkönyvének vezetésére.

1. napirendi pont

Tájékoztató a 2014. évben végzett munkáról

Stier Sándor

A 3/2014.(05.19.) sz. határozat értelmében 2014. évben is résztvevői voltunk a „Te
metők Üzenete” című fotópályázat meghirdetésének. A pályázat iránt az előző évinél 
is nagyobb volt az érdeklődés. A beérkezett pályázatok száma 560, míg a résztvevők 
száma 57 fő volt. Részünkről a zsűriben jómagam, a fotós szakma részéről Dr. Gáspár 
Ferenc, a Somogy Hírlapot Czene Attila, a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató 
Kft-t Kalocsa Józsefné képviselte. Kérésünknek megfelelően elkészült a ravatalozóban 
kiállított képek megvilágítása, így azok jól láthatóak voltak.
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A zsűri részéről a szakmai értékelést dr. Gáspár Ferenc főorvos úr ismertette. Ezt kö
vetően került sor gyertyagyújtásra a Mária szobornál, Szita Károly polgármester úr 
közreműködésével.
Javaslom, hogy az Alapítvány kuratóriuma értsen egyet azzal, hogy a „Temetők Üze
nete” c. fotópályázat meghirdetésében 2015. évben is vegyen részt, a díjazott részére 
25.000.-Ft pénzjutalmat állapítson meg.

A 4/2014.(05.19.). sz. határozatban szereplő Verseghy Márffy Emil, és Dr. Pongrácz 
Károly sírjára Kaposvár Város 20/2000/VI.20.) sz. rendeletében védetté nyilvánította, 
fel is került a Kft. honlapjára az „Elődeink” című oldalon szerepel, azonban Puskás 
Béla igazgató úr kérése ellenére a város 2014-ben sem biztosított fedezetet a sírok 
felújítására. Ruiszné javasolta, hogy Böszörményi Nagy Géza sírját is nyilvánítsa vé
detté a város. Kalocsáné személyesen beszélt erről a főépítész asszonnyal, egyelőre 
nem járt eredménnyel.
Először védetté kell nyilvánítani a sírt, mert addig mi sem javasolhatunk anyagi támo
gatást a sír felújításához.
Javaslom, hogy továbbra is tartsuk napirenden.

A 7/2014.(05.19.) sz. határozatban javasoltuk, hogy Szalay Fruzina obeliszkjének a 
kaposvári Keleti temetőben való elhelyezéséhez, felújításához 50.000,-Ft-tal járulunk. 
Puskás Béla igazgató úr, és a Berzsenyi Társaság ehhez az anyagi fedezetet meg tudta 
teremteni, helyette mi a támogatásunkat a fotókiállításra használtuk fel, mintegy 
87.640,-Ft-ot. Megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek hozzáfűzni 
valója. Véleménye? Az intézkedést a kuratórium elfogadta.

A 8/2014.(05.19.) sz. határozatunk szerint azt kértük a Temetkezési Kft-től, hogy hon
lapjára kerüljenek fel azok a személyek, szervezetek, akik önzetlen segítségükkel hoz
zájárultak a neves személyek sírjainak felújításához. Igazgató úr intézkedésének kö
szönhetően a nevek felkerültek, így azokat a honlapon is meg lehet találni az „Előde
ink” fejezet alatt. Ezzel kapcsolatban, véleménye, javaslata van-e valakinek? Nincs.

Az 5/2014.(05.19.) sz. határozatunkban úgy ítéltük meg, hogy a Közérdekű Önkéntes 
Tevékenységről szóló törvény végrehajtásában eredményeket értek el az iskolák. Kér
tük, hogy a Kft. a honlapon ezt is tüntesse fel, ami meg is történt. Az alapítványnak 
sajnos nincs aláírási joga, hogy egy-egy diák munkáját elismerjük, mi a figyelmet hív
juk fel rá, ezt a Kft. teszi meg. Javaslom, hogy továbbra is szorgalmazzuk ennek a 
közérdekű munkának a szervezését, és amennyiben felmerül olyan igény, hogy vala
melyik sírt gondozni kell, akkor erre hívjuk fel a figyelmet, vegyük fel a kapcsolatot a 
Kft-vei. Ezzel kapcsolatban van-e vélemény, javaslat? Igen.

Vajda Imréné:
Más megyéből is hallottam ilyen jellegű tevékenységet, a diákok ugyanezt a jellegű 
munkát végezték, Azt mondták, ez nem csak fizikai munka, hanem történelmi ismere
teket is ad, mivel régi katonai és neves sírokat is gondozásukba vették. Én azt mon
dom, próbáljuk meg ezt a vonalat képviselni.
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Stier Sándor
Javaslom, hogy a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány illetékes minisztérium
tól kérjen állásfoglalást, amiben a temető neves sírjainak gondozását fogadja el Közér
dekű Önkéntes Tevékenységnek.

Riiisz Gvörgyné: a részben felújított sírokat újra rendbe kell tenni, erre kérjünk pénzt, 
ezt szeretném, ha javasolnánk. Muszáj a védett sír jelző?

Stier Sándor: Csak arra adnak pénzt, másra nem.

Kalocsa Józsefné: Ha megnézzük a rendeletnek azon pontját; ott is úgy hangzott el, 
hogy a síroknak a megóvására és a felújítására anyagi hozzájárulás szükséges, mert azt 
valakinek fedezni kell. Konkrét javaslatot kell adni, hogy foglalkozzanak vele a költ
ségvetés összeállítása előtt. Bekérik minden évben, hogy a következő évben mik azok 
a feladatok, amelyeket el kellene végezni. Támasszuk alá megindokolva, hogy „ez” a 
sír milyen állapotban van (pl. Pongrácz Károly, Sasvári József), a javaslatot konkrétan 
árajánlattal tegyük meg.

Vajda Imréné
Az alapítvány működéséhez felajánlást tesz évi 50.000.-Ft összegben.

Stier Sándor
A felajánlást az Alapítvány nevében köszönettel elfogadja.

A következőket határozatnak j avasolj a:

- A város felé javasoljuk, hogy foglaljon állást Böszörményi Nagy Géza sírjának 
védetté nyilvánítására. Kaposvár Város költségvetésének készítésének időszakában 
tegyünk konkrét, névre szóló javaslatot az adott védett sír felújítására, amely 
foglalja magában az árajánlatot is.

- Javaslom a fotópályázaton való részvételünket.
- Közérdekű Önkéntes Tevékenység kapcsán állásfoglalás kérés.
- Tájékoztató kuratórium általi elfogadása.

3/2015. (05.27) számú határozat:
A kuratórium egyhangúlag egyetért a 2015. évi fotópályázaton való részvételünkkel, 
és annak díjazásának 25.000.-Ft-ra való emelésével, Böszörményi Nagy Géza sírjá
nak védetté nyilvánításával, a Közérdekű Önkéntes Tevékenységről szóló törvény 
végrehajtásával kapcsolatos állásfoglalás kéréssel, és a tájékoztató elfogadásával. A 
kuratórium köszönettel elfogadja Vajdáné 50.000.-Ft felajánlását az alapítvány mű
ködéséhez. A kuratórium elnöke írásban kérje Szita Károly polgármester urat, hogy 
a védett sírok felújítását 300.000,- Ft-tal támogassa.
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2. napirendi pont

Pénzügyi beszámoló a 2014. évről.

Stier Sándor
A 2014. évi pénzügyi beszámoló adatai alapján az alapítvány pénzkészlete 2014. janu
ár 01-jén, 494.440,- Ft volt. A Szja 1 %-ából 1.408,- Ft értékben érkezett támogatás, a 
kamatbevételünk 2.427,- Ft volt. Az összes kiadás 106.020,- Ft volt, melyből 87.670,- 
Ft a fotópályázat, 18.350,- Ft pedig a bankköltség volt. 2014. december 31-én a pénz
eszközünk 392.255,- Ft.
Van-e kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban? Nincs.
Szavazásra teszi fel a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 2014. évi pénzügyi 
beszámolójának elfogadását.

4/2015. (05.27) számú határozat:
A kuratórium egyhangúlag elfogadta „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 
2014. évi pénzügyi beszámolóját és határozatokban foglalt célkitűzéseket.

3. napirendi pont 
Egyébek

Stier Sándor
Egy törvény alapján június 01-ével a közhasznú jogállását az alapítványoknak törölték. 
A mi alapítványunknak is törölték ezt a közhasznú jogállását. A végzésben nem tüntet
ték fel, hogy miért. Ezt megfellebbezhettük volna, de abban az időben a közhasznú 
jogállásnak mi nem feleltünk meg. Tekintettel arra, hogy 2011-nél előbb alakultunk, 
ezért a név megillet bennünket. Megítélésem szerint, néhány kérdés tisztázásra vár.

5/2015. (05.271 számú határozat;
A z Alapítvány tudomásul veszi, hogy közhasznú jogállását törölték, 2015. június 
01-jétol, „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány néven dolgozik továbbra is.

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

Kmf.

Stier Sándor s.k.
kuratórium elnöke

Jovánczai Ildikó s.k.
j egyzőkönywezető


