
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült 2016. május 25-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 igazgató
Kalocsa Józsefné a Somogy Temetkezési Kft. szolgáltatásvezető

Stier Sándor, a Kuratórium elnöke szeretettel köszönti a kuratórium tagjait, valamint a 
Somogy Temetkezési Kft. részéről megjelent Kalocsa Józsefné szolgáltatásvezetőt. 
Megállapítja, hogy a kuratórium határozatképes.

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a 2015. évben végzett munkáról, és a 2016. évi feladatokról.

Előadó: Stier Sándor
2. Pénzügyi beszámoló a 2015. évről.

Előadó: Stier Sándor
3. Egyebek.

1/2016. (05.25.) számú határozat:
A „Mementó Somogy” Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja a napirendi 

pontokat.

Stier Sándor
Javasolja megválasztani a jegyzőkönyv hitelesítésére Vajda Imrénét.

2/2016. (05.25.) számú határozat:
A „Mementó Somogy” Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja Vajda 
Imrénét az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

1. napirendi pont

Tájékoztató a 2015. évben végzett munkáról, a 2016 évi feladatokról.

Stier Sándor
Beszámolómat a 2015. évben hozott határozataink sorrendjében tartom meg, így a 
jegyzőkönyvben rögzítettek alapján könnyebben követhetőek az események.

A 3/2015.(05.27.) határozatunk értelmében 2015-ben is részt vettünk a „Temetők üze
nete” c. fotópályázaton. Ismételten megállapítottuk, hogy a pályázat iránt az érdeklő
dés nem csökkent, 28 pályázó, mintegy 250 db képet küldött.
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A zsűri 3 díjat, és 3 különdíjat adott ki. Ugyanakkor a zsűri megállapította, hogy a me
gye egyes területeiről a fotósok még nem érdeklődnek, nem pályáztak. Az alapítvány 
által felajánlott 25.000,-Ft-ot az „Árnyak közt egyedül” c. pályázat nyerte el.
A ravatalozóban kiállított képeket szép számú látogató tekintette meg. A pályázat 
munkáit, a kiállítást a városi főépítész asszony, L. Balogh Krisztina értékelte.

Ezt követően került sor a gyertyagyújtásra a Mária szobornál, melyet Szita Károly pol
gármester úr végzett el.

Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény nincs.

A 3/2015.(05.27.) határozatunkban ismét állást foglaltunk abban, hogy Böszörményi 
Nagy Géza sírját a város nyilvánítsa védetté.
Örömmel mondhatom, hogy a következetes kérés eredménnyel járt, a város a sírt vé
detté nyilvánította. (Ezzel egyidejűleg kereshetjük a sír felújítás lehetőségét, az anyagi 
fedezet megteremtését.)

A 4/2014.(05.19.) határozatunknak megfelelően kértük a várost, hogy Pongrácz Kár
oly sírjának felújítására biztosítson fedezetet. A város 50.000,-Ft-ot adott 2015-ben. A 
felújítás viszont 74.931,-Ft-ba került, a különbözetet az alapítvány pénzéből biztosítot
tuk. A városnak is elszámoltunk.

Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény nincs.

A 3/2015.(05.27.) határozatunknak megfelelően a kuratórium nevében írásban kértem 
Szita Károly polgármester urat, hogy a neves személyek sírjainak a felújítását támo
gassa 300.000,-Ft-tal. Kérésünket konkrét árajánlattal is alátámasztottuk. A kérést 
megerősítette Ruisz Györgyné fogadóórán elhangzott javaslata 1 millió forintos támo
gatásra. Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a 300.000,-Ft támogatást megkap
tuk. Lehetőségünk nyílt újabb védett sírhelyek felújítására.

A fent említett határozatunk értelmében szorgalmaztuk az iskoláknál a Közérdekű Ön
kéntes munkát. Több iskolával szerződést kötöttünk. A Kft. honlapján is szerepel. A 
neves személyek sírjainak gondozására vonatkozó általános érvényű szabvány elfoga
dását a minisztériumtól nem kértük. Nem láttuk értelmét.

Stier Sándor
1./ Határozatba javaslom, hogy a kuratóriumunk a 2016. évi fotópályázat meghirdeté
sén vegyen részt, és a díjazásra 25.000,-Ft-ot ajánljunk fel. Ennek a fedezete megvan.
2./ A város által átutalt 300.000,-Ft támogatás felhasználására felkérem Kalocsa 
Józsefnét, tegyen javaslatot.

Kalocsa Józsefné
Igazgató úrral egyeztetve a 300.000,-Ft sorsáról (végignézve a sírok állapotát), négy 
sír felújítását tudnánk ebből a pénzből megoldani. Az árajánlatba a munkadíjunk egy 
részét nem tettük bele, ezt a Somogy Temetkezési Kft. magára vállalja a sírok felújítá
sánál.
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Első helyre Folly József, királyi tanácsos, polgármester sírját javasolnánk (nagyon 
rossz állapotban van), ennek költsége 243.859,-Ft (több mindent meg kell tisztítani, 
szétbontani a kerítést, festeni, hegeszteni, kaput készíteni, területet rendezni). 
Következőkben Kovachich Őszinte sírját, ő ügyvéd, és a Somogy Megyei Takarék- 
pénztár alapítója volt (tisztítás, keret helyreállítás, betű átfestés). Ennek a javasolt költ
sége 19.304,-Ft.
Ugyanennek megfelelően Dr. Biczó Ferenc, címzetes leánygimnáziumi igazgató (ez 
egy egyes síremlék, ennek a tisztítása, illetve a betűk újrafestése) sírjának felújítása 
13.983,-Ft-ba kerülne.
Negyedikként Vitéz Reichardspergi Reichard Béla sírjának (tisztítása, területrende
zése) javasolt költsége 22.860,-Ft.
A felújítási költség mindösszesen 300.000,-Ft-ra jön ki.
Ha a kuratórium ezzel egyetért, ezeket a munkákat betervezzük, elvégezzük.

Jegyzőkönyvön kívüli hozzászólás. (Ruiszné)

Stier Sándor
- Javasolja a négy személy: Folly József, Kovachich Őszinte, Dr. Biczó Ferenc, 

Vitéz Reichardspergi Reichard Béla sírjának felújítását.
- Kapcsolat felvételt a Böszörményi családdal, (hogy mennyivel járulnak hozzá) a sír 

felújításához.
- A városnak nyújtsunk be igényt a védett sírok felújítására, 500.000,-Ft-ra.

Vajda Imréné
Az alapítvány működéséhez idén is felajánlást tesz 50.000,-Ft összegben.

Stier Sándor
2016. évre a felajánlást az alapítvány nevében köszönettel elfogadja.
Kiegészítésképpen saját nevében is 50.000,-Ft-ot ajánl fel sírfelújításra az alapítvány
nak.

Kéri erről szavazni a kuratóriumot.

3/2016. (05.25.) számú határozat:
A kuratórium egyhangúlag egyetért a 2016. évi fotópályázaton való részvételünkkel, 
és annak díjazásának 25.000.-Ft-tal való támogatásával, Folly József, Kovachich 
Őszinte, Dr. Biczó Ferenc, Vitéz Reichardspergi Reichard Béla sírjának felújításá
val, Böszörményi Nagy Géza sírjának felújításával. A kuratórium elnöke írásban 
kérje Szita Károly polgármester urat, hogy a védett sírok felújítását 500.000,- Ft-tal 
támogassa. A kuratórium köszönettel elfogadja Vajda Imréné 50.000.-Ft felajánlá
sát az alapítvány működéséhez, valamint Stier Sándor 50.000,-Ft felajánlását sírfel
újításra az alapítványnak.



2. napirendi pont

Pénzügyi beszámoló a 2015. évről.

Stier Sándor
A pénzügyi beszámolót írásban megküldtem. A 2015. évi pénzügyi beszámoló adatai 
alapján az alapítvány pénzkészlete 2015. január 01-én, 392.255,- Ft volt. Az éves be
vételünk 108.922,-Ft. Kiadásunk 137.288,-Ft. Záró pénzeszköz 363.889,-Ft.
A kimutatás egyértelműen mutatja, hogy a pénzünket mire költöttük, honnét van bevé
telünk, és mire adtuk ki.
Van-e kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban? Nincs.
Szavazásra teszi fel a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 2015. évi pénzügyi 
beszámolójának elfogadását.

4/2016. (05.25.) számú határozat:
A kuratórium egyhangúlag elfogadta „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 
2015. évi pénzügyi beszámolóját és a határozatokban foglalt célkitűzéseket.

3. napirendi pont 

Egyebek

Ruisz Györgyné
Bár már javasoltam, és nem tudom mi lett a sorsa, ezért most javasolnám Dr. Ikafalvi 
Farkas Béla, református lelkész sírjának védetté nyilvánítását.

Stier Sándor
Javasolja, hogy Dr. Ikafalvi Farkas Béla református lelkész sírját kérjük védetté nyil
vánítani a várostól.

5/2016. (05.25.1 számú határozat;
A kuratórium egyhangúlag elfogadta a javaslatot, hogy Dr. Ikafalvi Farkas Béla 
református lelkész sírját kérjük védetté nyilvánítani a várostól.

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

Kmf.

Stier Sándor s.k.
kuratórium elnöke

Vajda Imréné
jegyzőkönyv hitelesítő


