
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült 2018. május 23-án, a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány (székhely: 
7400 Kaposvár, Mező u. 2.) kuratóriumának üléséről, délután 15 óra 30 perckor.

Jelen vannak: Stier Sándor kuratórium elnöke
Ruisz Györgyné kuratórium tagja 
Vajda Imréné kuratórium tagja 
Puskás Béla ügyvezető igazgató 
Kalocsa Józsefné szolgáltatásvezető

Stier Sándor, a kuratórium elnöke szeretettel köszönti a kuratórium tagjait, valamint 
Puskás Béla urat, a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatóját és Kalocsa 
Józsefné szolgáltatásvezetőt.

Megállapítja, hogy a kuratórium határozatképes.

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a 2017. évben végzett munkáról, és a 2018 évi feladatokról.

Előadó: Stier Sándor
2. Pénzügyi beszámoló a 2017. évről.

Előadó: Stier Sándor
3. Egyebek.

1/2018. (05.23.) számú határozat:
A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja a 
napirendi pontokat.

Stier Sándor
Javasolja megválasztani a jegyzőkönyv hitelesítésére Vajda Imrénét.

2/2018. (05.23.) számú határozat:
A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja 
Vajda Imrénét az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

Stier Sándor
Javasolja megválasztani jegyzőkönyvvezetőnek Gangéi Erikát.

3/2018. (05.23.) számú határozat:
A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja 
Gangéi Erikát jegyzőkönyvvezetőnek.
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1. napirendi pont

Tájékoztató a 2017. évben végzett munkáról, és a 2018. évi feladatokról.

Stier Sándor
Beszámolómat a 2017. évben hozott határozataink sorrendjében tartom meg, így a 
jegyzőkönyvben rögzítettek alapján könnyebben követhetőek az események.

A 4/2017. (05.23.) határozatunk értelmében 2018-ban is részt vettünk a „Temetők üze
nete” c. fotópályázaton. A zsűri véleménye szerint a pályázat iránti érdeklődés nem 
csökkent, a fotósok több temetőről készítettek képeket, a fotósok területi és kor össze
tétele is sokrétűbb. A pályázók között új nevek is megjelentek. A kuratórium által fel
ajánlott 25.000 forintot a „Teher alatt” című kép nyerte, melyet Koppány Zsolt készí
tett. A tárlatot Lengyel János nyitotta meg, mely méltó volt az ünnepséghez. A látoga
tók jelentős száma is kifejezte a pályázat sikerét.

A Mária-szobornál történő gyertyagyújtást Szita Károly polgármester és Gelencsér 
Attila úr végezte el.

Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény nincs.

Javaslom a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elfogadásra a 
4/2017. (05.23.) számú határozatról szóló beszámolót, és „A temetők üzenete” fotópá
lyázaton -  amennyiben a többi szereplő is támogatja -  való részvételt, a felajánlott díj
25.000 Ft.

4/2018. (05.23«) számú határozat;
A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja a 
4/2017. (05.23.) számú határozatról szóló beszámolót, és egyhangúan támogatja „A 
temetők üzenete” fotópályázaton való ismételt részvételt, a felajánlott díj 25.000 Ft.

A 6/2017. (05.23.) sz. határozatnak, mely szerint a kuratórium évenként ismételje meg 
Kaposvár városhoz sír vagy sírok felújítására vonatkozó költségvetési kérését, eleget 
tettünk. A város 1 millió forintot biztosított sírfelújításra. Ebből a pénzből fedeztük 
vitéz Reichardspergi Reichard Béla és Sasvári József sírjának felújítását, valamint a 
védett sírok feliratának festését összesen mintegy 1.000.221 Ft értékben. Vitéz 
Reichardspergi Reichard Béla síremlékének újraavatásán az ünnepi beszédet Szakály 
Sándor professzor úr mondta.

5/2018. (05.23.) számú határozat:
A kuratórium egyetért azzal, hogy a sírfelújítással kapcsolatos, 9/2017. (05.23.) ha
tározatot teljesítette. Amennyiben szükséges, névfelírást külön táblán helyezze el.
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Stier Sándor
A Kuratórium nevében 2018-ban is kéréssel fordultam Kaposvár Megyei Jogú Város 
polgármesteréhez, kérve a sír felújításra 1.000.000 Ft támogatást. Költségenként mel
lékeltük a 3 sírnak a felújítását: Kovachich Őszinte (Keleti temető, IV. szegély 2. sír), 
Dr. Zimmert József (Keleti temető, V. szegély 40. sír), Dr. Csukly Károly (Keleti te
mető, VI. szegély 21. sír). A sírok felújítása nem haladja meg az 1 millió forintot, ezért 
amennyiben a város biztosítja az összeget, úgy az 5/2017. (05.23.) sz. határozatnak 
megfelelően ütemezhetjük -  egyetértés esetén -  Dr. Ikafalvi Farkas Béla sírjának fel
újítását is. Sajnos többszöri kérés ellenére még nem kaptunk írásos értesítést a támoga
tásról.

6/2018. (05.23.) számú határozat:
A kuratórium egyetért -  támogatás esetén  -  a javasolt sírok felújításával.

Stier Sándor
Tájékoztatlak benneteket, hogy a „Civil szervezetek szakmai programjának támogatá
sa 2017-ben” című pályázatunkról értesítést nem kaptunk, így a 7/2017. (05.23.) hatá
rozatunk továbbra is érvényben marad.

2. napirendi pont

Pénzügyi beszámoló a 2017. évről 

Stier Sándor
Az írásos beszámolót megkaptátok. A kimutatást, illetve összeállítást Gangéi Erika 
készítette el, ezért köszönetünket fejezzük ki. 2017.12.31-én a banki pénzkészlet 
350.666 Ft volt. A jelentésben szereplő bevételeket, 1.078.270 forintot és kiadásokat, 
1.106.476 forintot a törvényes előírásoknak megfelelően használtuk fel, a kiadásunk 
28.206 Ft-tal haladja meg a bevételünket. A kuratórium köszönetét fejezi ki Vajda 
Imrénének, hogy az év során 50.000 Ft-tal járult hozzá a kuratórium költségvetéséhez. 
Javaslom a kuratóriumnak elfogadásra a 2017. évről szóló pénzügyi beszámolót.

7/2018. (05.23.) számú határozat:
A kuratórium egyhangúan elfogadja a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 
2017. évről szóló pénzügyi beszámolóját. Köszönetét fejezi ki Vajda Imrének az
50.000 Ft támogatásért.
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3. napirendi pont 

Egyebek

A kuratórium tagjai a helyszínen megtekintették a felújított síremlékeket. Az elvégzett 
munkát jónak minősítették.

Ruisz Györgyné javasolta, hogy a nehezen olvasható feliratokat tegyék olvashatóbbá, 
más védett sír betűit is javítsák ki, valamint, hogy a kápolna mögötti apácasírok gon
dozására kérje fel a kuratórium a katolikus gimnáziumot.

Stier Sándor
a) 2017. november 24-én meghívást kaptunk a Civil Parlament ülésére. Az ülésen Vaj
da Imréné vett részt. Légy szíves néhány mondatban tájékoztass bennünket.

b) Nagyné Kántor Judit levélben fordult hozzám, hogy segítsük elő Samos István -  
néhai kaposvári karmester -  sírjának felújítását. Kalocsáné levélben tájékoztatott, hogy 
a sírja nem védett, így nem áll módunkban a sír felújítására.

c) Az elmúlt években a kuratórium iratainak rendszerezését, irattárba helyezését, a 
jegyzőkönyveket, a beszámolókat Gangéi Erika készítette el. Munkáját ezúton köszön
jük. Javaslat Gangéi Erika munkájának anyagi jutalmazására. Javaslat: részesüljön
50.000 Ft összegben.

8/2018. (05.23.) számú határozat:
A kuratórium az elhangzott javaslatokkal egyetért. Felkéri Kalocsa Józsefnét a fe l
iratok elkészítésének, kijavításának megszervezésére.

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

K. m. f.

kuratórium elnöke, levezető elnök

jegyzőkönyv hitelesítő j egy zőköny wezető


