
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült 2019. május 21-én, 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 2018. évben végzett munkáról, és a 2019. évi feladatokról.

Előadó: Stier Sándor
2. Pénzügyi beszámoló a 2018. évről.

Előadó: Stier Sándor
3. Egyebek.

1/2019. (05.21.) számú határozat:
A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja a napirendi pon
tokat.

Stier Sándor
Javasolja megválasztani a jegyzőkönyv hitelesítésére Vajda Imrénét.

2/2019. (05.21.) számú határozat:
A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja Vajda Imrénét az 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

Stier Sándor
Javasolja megválasztani jegyzőkönyvvezetőnek Gangéi Erikát.

3/2019. (05.21.1 számú határozat:
A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja Gangéi Erikát 
jegyzőkönyvvezetőnek.

1. napirendi pont: Tájékoztató a 2018. évben végzett munkáról, és a 2019. évi feladatokról.

Stier Sándor
Beszámolómat a 2018. évben hozott határozataink sorrendjében tartom meg, így a jegyzőkönyvben 
rögzítettek alapján könnyebben követhetőek az események.

A 4/2018. (05.23.) határozatnak megfelelően részt vettünk a „Temetők üzenete” c. fotópályázaton. A 
kuratóriumot a bírálaton Vajda Imréné képviselte, a Somogy Temetkezési Kft.-t pedig Kalocsa József
né. Vele egyetértésben -  mivel a folyamat minden lépését Kalocsa Józsefné kísérte végig -  őt kérem 
fel, hogy tájékoztasson bennünket a bírálatról és az azt követő eseményekről.

Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, vélemény nincs.
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Javaslom a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elfogadásra a 4/2018. (05.23.) 
számú határozatról szóló beszámolót, és „A somogyi temetők üzenete” fotópályázaton -  amennyiben a 
többi szereplő is támogatja -  való részvételt, a felajánlott díj ismét 25.000 Ft.

4/2019. (05.21.) számú határozat:
A „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma egyhangúan elfogadja a 4/2018. (05.23.) 
számú határozatról szóló beszámolót, és egyhangúan támogatja „A somogyi temetó'k üzenete” fotó- 
pályázaton való ismételt részvételt, a felajánlott díj 25.000 Ft.

Stier Sándor
A 6/2017. (05.23.) sz. határozatnak megfelelően kértem Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterét 
Szita Károly urat, hogy a védett sírok: Kovachich Őszinte, Dr. Zimmert József és Dr. Csukly Károly 
sírjának felújítására biztosítson 1 millió forintot. A kérést a város részben teljesítette. Az összeg felét, 
500.000 Ft-ot biztosított. Örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy a sírok felújítását takarékosan, a 
Somogy Temetkezési Kft. segítségével megvalósítottuk. A munkát -  ahogyan közben láttátok -  ered
ményesnek mondhatjuk.

5/2019.105.21.) számú határozat:
A kuratórium egyetért azzal, hogy a 3 db sír (Kovachich Őszinte, Dr. Zimmert József, Dr. Csukly 
Károly) felújításával kapcsolatos, 6/2018. (05.23.) határozatot teljesítette az alapítvány.

Stier Sándor
Dr. Ikafalvi Farkas Béla sírjának felújítását a család megoldotta. Sajnálattal és részvéttel vettük tudo
másul, hogy a festő ifj. Ikafalvi Farkas Béla a múlt évben elhunyt.

A 8/2018. (05.23.) határozatunkat csak részben teljesítettük. A sírfeliratok (Samos István, néhai ka
posvári karmester) egy része -  anyagi lehetőségektől függően -  elkészült, a munka egy része továbbra 
is aktuális. Javaslom, hogy a határozatot továbbra is tartsuk érvényesnek.

Korábbi döntésünknek megfelelően, 2018-ban is kértem Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterét, 
hogy a védett sírok felújítását támogassa 1.000.000 Ft-tal. A múlt héten megkaptuk a szerződést, mely 
szerint 500.000 forinttal támogatja két védett sír felújítását. Puskás Béla igazgató úrral egyeztetve, az 
alábbi sírok rendbetételét javasoljuk:

1. Csenteri István, 48-as honvéd: Kaposvár, Keleti temető, X. szegély 34-es sír a Temetők üze
nete c. könyv-77. oldalán található.

2. Gáspár Menyhért, honvéd főhadnagy, törvényszéki irodatiszt: Kaposvár, Keleti temető, IX. 
szegély 7. sír (a fent említett könyv 75. o.)

Kalocsa Józsefnével történt egyeztetés alapján szűkösen, de 500.000 Ft elegendő lesz a felújításra.

Ruisz Györgyné javasolta még, hogy Hágelman Károly (a fent említett könyv 91. o.) könyvkereskedő, 
nyomdaalapító, városi kapitány, majd alpolgármester síremlékét is vizsgáljuk meg, és ha lehet ve
gyünk részt a felújításban. Kalocsa Józsefnével megtekintettük és a következőket állapítottuk meg: 

a sír jelenleg szét van szedve, 
tisztázni kell, hogy a sír védett-e,
amennyiben védett a sír, akkor csak a jövő évre tervezhető a felújítás, mivel a keretünkből erre 
már nem ju t összeg.

Stier Sándor megkérdezi, hogy kinek van véleménye, hozzászólni valója, mivel nincsen senkinek, a 
következő határozatot hozza meg a szervezet:

6/2019. (05.21.) számú határozat:
A kuratórium egyetért -  támogatás esetén -  a Csenteri István, 48-as honvéd; Gáspár Menyhért, 
honvéd főhadnagy, törvényszéki irodatiszt, valamint Hágelman könyvkereskedő, nyomdaalapító, 
városi kapitány, alpolgármester sírjának felújításával, valamint a 8/2018. (05.23.) határozatunk 
Samos István, néhai kaposvári karmester sírjára vonatkozó részét továbbra is tartsuk érvényben.
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2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló a 2018. évről 

Stier Sándor
Az írásos beszámolót megkaptátok. A kimutatás, illetve az összeállítás a törvényes előírásoknak meg
felelően készült el. 2018.12.31-én a banki pénzkészlet 298.177 Ft volt. A jelentésben szereplő bevéte
leket, 561.544 forintot és kiadásokat, 614.033 forintot a törvényes előírásoknak megfelelően használ
tuk fel, a kiadásunk 52.489 Ft-tal haladja meg a bevételünket. Köszönet illeti Vajda Imrénét, hogy az 
év során 50.000 Ft-tal gyarapította az egyesület pénzügyi helyzetét.
Javaslom a kuratóriumnak elfogadásra a 2018. évről szóló pénzügyi beszámolót.

7/2019. (05.21.) számú határozat:
A kuratórium egyhangúan elfogadja a „Mementó Somogy” Közhasznú Alapítvány 2018. évről szóló 
pénzügyi beszámolóját. Köszönetét fejezi ki Vajda Imrénének az 50.000 Ft támogatásért.

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

kuratórium elnöke, levezető elnök

jegyzőkönyv hitelesítő j egyzőkönyvvezető


