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Egyházmegyénk
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Mindenkinek Hivatali
Sz é k h e ly é n                                                                  Tárgy: jan havi általános tájékoztató

Nagytiszteletű Lelkipásztor Szolgatársaim!

Mindnyájatok szíves figyelmébe ajánlom az   év január – februárban esedékes adminisztrációs
kötelességeink határidőre szóló elkészítését és beküldését!

A könnyebbség kedvéért az APEH nyilatkozat február 15.-i határidejéhez igazítom többek kérésére a
zárószámadás, költségvetés és választók névjegyzékének beküldését 2 – 2 pl.-ban. Ez utóbbit az esperesi
hivatal címére kell küldeni az adattári jelentéssel együtt, amelyet azonban 4+1 példányban kell elkészíteni
és szintén az esperesi hivatalba beküldeni.(A + 1 példány az otthon maradó házi példány, hogy legyen
mindig kéznél.)

A 2009.évi zárószámadást  és költségvetést a gyülekezetek egyik része Molnár Csaba
nemesvámosi lelkipásztor főszámvevőhöz, másik része Császár Attila számvevőhöz küldte tavaly. Ha
következetesek a beküldők,akkor Molnár Csaba főszámvevőhöz küldők az ő utódjához,Németh Istvánné
főszámvevőhöz fogják küldeni anyagaikat, illetve Császár Attila utódjául megválasztott Hullámné Henn
Tímea világi számvevőhöz. Kádárta Győri út 44. 8411
Egyházmegyei Közgyűlésünk 2009 09. 11.-én a 2009. szeptember 25.-i Egyházkerületi Közgyűlés
36/2009.-es határozatát még nem ismerhette, s ezért tudatosan nem a „gazdasági előadó”, hanem a
főszámvevő és számvevő eddig használatos fogalmakat írtam. (Gazdasági előadó feladatkörébe utalta az
ingatlan ügyeket is, így kerületi szinten a közlöny 36/2009. határozata alapján gyűjteményi és
műemlékügyi előadó – illetve gazdasági és ingatlanügyi előadó  feladatkörről és elnevezés-ről
olvashatunk.)
2010. évi egyházmegyei közgyűlésre előkészítendő előadói anyagainkat ennek értelmében az
egyházmegye szintjén is ehhez kell kiigazítani.

Javaslatom az, hogy Németh Istvánné (Horváth Anikó) mérlegképes könyvelő, egyházmegyei
főszámvevő részére, a Papkeszi Egyházközség gondnokának címezetten küldjék az anyagokat. (Horváth
Béla gondnok Papkeszi Fő u. 64. 8183 Egyháziiratok átvételére Papkeszin, mint nyugdíjas alkalmas, mert
otthon tartózkodik, a megválasztott főszámvevő pedig munkahelyi elfoglaltsága miatt nincs otthon,
amikor a kézbesítő jár.)
Minden év január 31.-vel ki kell tölteni a Nyugdíjintézet részére azt a táblázatot, amely tartalmazza a havi
járulékalap összegét, a kiszámított 15%-os tagsági és a gyülekezeti 21%-ot összegszerüen. Ezt a táblázatot
az esperesi hivatalba kell beküldeni 2010.02. hó  01.-ig.Február 15.az APEH nyilatkozat határideje,
február 28.-a pedig az infrastrukturális,missziói motorizációs egyéb pályázatok leadási határideje az
esperesi hivatal cmére. Keszthely Hanczók u. 20. 8360
         APEH nyilatkozatok nyomatványát  Rásky Miklós honlapfelelősünk elérhetővé teszi, ennek
beküldési határideje február 15. Egyéb pályázati lehetőségekről folyamatosan tájékoztat a honlapunk.
Különféle híradások mindig elérhetőek, - köszönjük Rásky Miklós munkáját. Az egyetemes imahét
alkalmaira sok erőt, testvéri együtt működést és legfőképpen Isten áldását kívánjuk!
           Szolgálataiért Istennek adunk hálát, gyászoló családjának pedig vígasztalást kérve jelentem lelkész
karunknak, hogy Pécsvárady Béla ny. lelkész szolgatársunk otthonában elhúnyt.
Kérem, hogy imádságos szívvel gondoljatok hivatali elődöm szeretteire. A gyászoló család kérésére a
végtisztességtételre szánt koszorúmegváltást  Keszthelyi Egyházközség részére Isten Dicsőségére tett
adományként a 11749039 – 20014713 szlaszámra hálás köszönettel fogadjuk.
2010. január 18.-án hétfőn délután fél 3h-kor lesz Keszthelyen az Új-köztemetőben a végtisztességtétel.
Tisztelő és emlékező hálás szeretettel lelkipásztor elődömre – köszöntelek titeket is, mint még élőket
tisztelettel és testvéri szeretettel, amíg  még én is közöttetek lehetek és szolgálhatok Urunknak:

ÁLDÁS – BÉKESSÉG!  És  ISTENNEK DICSŐSÉG!
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Keszthely, 2010. január 16.                                                   Kuti Géza   esperes sk.
Január havi általános tájékoztató ( 2 )
Kedves Lelkipásztor Testvéreim!

Az esperes-gondnoki értekezlet utáni napon szükségesnek tartottam, hogy a 15/2010. számu
levelemet folytassam néhány kiegészítő fontos témával és kéréssel.
Vannak még néhányan, akik az ingatlan nyilvántartó lapjukat sem a Kerületre sem az Esperesi
Hivatalba nem küldték be.
Azok, akik eddig még sehova sem küldték be az ingatlan nyilvántartó lapokat,  2 azaz kettő
példányban küldjék be az esperesi hivatalba, a 3. példányt az egyházközség hivatali iratai közé
helyezzék el.
 A Dunántúli Református Közlöny I. évf. 1. számában a 14. oldalon 27/2009. sz alatti dátumot a
Kerület december 31.-vel nem tudta teljesíteni, mert többek között a mi egyházmegyénkből sem
érkeztek be minden egyházközségből ( akár ott lakik a lelkész akár nem ) az ingatlan nyilvántartó
lapok. A lelkipásztorok  ¾ része beküldte. ¼ része még nem!!!  Az esperes-gondnoki
értekezleten esperes társaim és egyházmegyei gondnokok előtt az ¼ rész nevében illendőképpen
szégyenpírt láthattak az arcomon az elhangzottak miatt, amikor mindenki rám nézett…..enyhén
szólva kellemetlen volt. Hasonlóan a Dunántúli Református Lap szétosztásában történt elcsúszás
miatt is, melyért engem illetett az elmarasztalás.
Tudom, hogy vezető tisztségviselőként az ilyen helyzetet is vállaltam, amikor megválasztásom
estére előzetesen igent mondtam, -  de arra gondoltam, hogy az adott pillanatokban amikor ilyen
és hasonló dolgok vannak legalább nem vagyok „irigylésre méltó”
 Örülnék, ha az ingatlan nyilvántartó lapokat még be nem küldőket őszinteségem serkenti, hogy
elkészítsék és postázzák a többi iratokkal együtt.
Kérlek szépen mindnyájatokat, hogy két dologban még legyetek – nemcsak nekem – hanem
egyházmegyénk segítségére: a 31. – 32/ 2009. sz. határozatok végrehajtásával kapcsolatban.
Az egyházmegyei kimutatást a gyülekezetek életképességéről……..ferbruár 15.-ig kell leadni.
Az egyházmegyei tanulmányt az anyaegyházközségi struktúra fenntarthatóságáról ( 32/2009. sz
határozat a Közlöny  I. évfolyam 2. szám 18. oldalán található )
Intézmények alapdokumentumait – aki leadta már , jól tette, ha közben valamit módosítottak
valamin – 2010. március 31.-ig kell beküldeni a módosítást is szolgálati úton  Kerülethez.
Volt szó a kiegészítő képzésről, lelkészképzésről és a kiemelt szolgálati helyekről. Ez utóbbit az
esperes-gondnoki értekezlet közös egyetértésben minden egyházmegye esperesének és
gondnokának javaslata alapján nyilvános tárgyalta.
Egyházmegyénkben a következő a kiemelt egyházközségek a következők: (ABC szerint)
Balatonalmádi – Balatonfüred – Balatonkenese – Keszthely – Szentgál – Veszprém és Várpalota
Az esperes – gondnoki értekezlet 20 pontos tárgysorozati pontjából még kiemelem a
Generális Visitatio időpontjait és helyeit, - melyről az Egyházkerületünk Püspöke értesíti az
érintetteket. Egyházmegyénkben ….minthogy a „V” betű az ABC végén van  – az ősszel lesz a
hivatalos püspöki látogatás : várhatóan október hónap folyamán.
Köszönöm szépen megtisztelő szíves figyelmeteket.

      ÁLDÁS – BÉKESSÉG!   és  BÉKESSÉG ISTENTŐL !
Az év első közös lelkészértekezletének helye: Csopak gyülekezeti ház ( Kossuth u.96.)
Időpontja: 2010. február 05. (péntek) délelőtt 10h-kezdettel. Vendégünk Lentulai Attia esperes
úr és Ifju Márkus Mihály, lelkipásztor úr, akik mindketten a Református Egyházi Napok
Dunántúl találkozó fontos vezető szervezői.
– Befejezésül mindenkit ismételten hívok az év 1. lelkészértekezletére :
KESZTHELY, 2010. JANUÁR 25.-én
                                                                                                                     Kuti Géza  esperes
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                                                                                                                  22/2010.sz.

MEGHÍVÓ

Dunántúli viszonylatban  JÓ HÍR, hogy Dévai Bíró Mátyás wittenbergi diáknak - az
egyházmegye reformációját elindító  – egyben  eklézsiát is ( Kádárta 1535 ) alapító szolgálata
475. évének  a  2. hónap ( február ) 05. napjára az egyházmegyénk

ez  évi  r e n d e s  lelkész értekezletét összehívom.
E találkozásunkra mind az aktív és nyugdíjas – az egyházmegyénk területén valamikor szolgáló
vagy lakó  - bekebelezett lelkipásztorok megjelenésére számítva, -  az É-i Balaton part
főldrajzilag  kedvező fekvésű csopaki egyházközségének gyülekezeti házában  kerül sor.
A lelkészértekezlet helyszínét ifjú Tislér Géza lelkészi főjegyzőnk ajánlotta fel, melynek pontos
címe:

Csopak Református Gyülekezeti Ház ( Kossuth utca 96.)
2010. 02. 05. 10h-i kezdettel

Az értekezletünk tervezett pontjai:
1.) 10h 00’- 10h 15’   Áhítat – közös énekléssel – lekcióval és imádsággal.
2.) 10h 15’ – 10h 55’  Vendégünk  Lentulai Attila pápai esperes úr és ifju Márkus Mihály pápai
lelkipásztor úr tájékoztat  a REND szervezésével kapcsolatos tudnivalóinkról és tennivalóinkról.
10h 55’- 11h 10’  Szünet
11h10’ – 11h 30’DUREK Közlöny határozatainak halaszthatatlan határidejű végrehajtása
11h30’ – 11h50’ DUREK Közlöny határozatainak halasztott határidejű végrehajtása
11h50 – 12h15’ A 2009. évi egyházlátogatás helyeinek közös megbeszélése
                         ( Ahol szükséges, ott az egyházlátogató egyszerre vizsgálja a 2008.-2009.évet.)
Az egyházlátogatások kezdő időpontja február 22. –  befejezésének határideje április 30. legyen.
12h15 – 12h50’ Esperes lehetőséget kínál gyülekezeti, vagy személyes jellegű esetleges
problémák  egyenkénti megbeszélésére.
                           Imatémáitok  közé  lelkészértekezletünk egészét - az első percétől az utolsóig –
vegyétek fel – s  az Úr velünk lesz és marad , mert megígérte  – ha ezt  igazán Lélekből lelkesen ,
szívből –  imáitokba foglaljátok.

Atyafiságosan mindannyiótokat
Köszöntve  maradok testvéri szeretettel:

ÁLDÁS – BÉKESSÉG!

Keszthely, 2010. január 26. Kuti  Géza
esperes-lp.
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Kedves Szolgatársaim!

Átnéztem az iratok beküldését, hogy az utóbbi években kialakult hagyomány szerint, a számvevő
kedves lelkipásztor megbízott testvéreinknek  ( Molnár Csaba szolgatársunk és Császár Attila
szolgatársunk  címére ) ki – hova küldte a költségvetési – zárszámadási iratait az éves
ellenőrzés céljából.
Két oszlopot készítettem –  egyik oszlop élére oda írtam  Molnár Csaba főszámvevő nevét.
A másik oszlop  élére pedig oda írtam Császár Attila számvevő  nevét írtam.
Ők voltak az iratokat fogadó lelkipásztor urak.
Mindegyiknek neve alá pedig a beküldő lelkipásztor  nevét ABC sorrendben.
Az így kialakult sorrend közmegegyezéssel pártatlan és objektív.
Itt a táblázat:
Ime:
Nagytiszteletű                                                             Nagytiszteletű
Molnár   Csaba  főszámvevő                                      Császár Attia  számvevő
( Nemesvámos )                                                          ( Balatonarács)
1  Benákné Kun Ildikó          1 misziói  ek.            1 Bikádi  László Károly       4 gyülekezet
2  Császár  Attila                   3   gyül..                    2 Faust    Gyula                    1             -„-
3  Dusicza  Ferenc                 5  gyül.                     3 Kántorné Pólus Ibolya       1            -„-
4  Gondos  Gábor                  5  gyül.                     4 Molnár   Csaba                   1             -„-
5  Kuti   Géza                        1  gyül.                     5 Nagy     Lajos                     2             -„-
6  Lukátsné O.Piroska           2  gyül.                     6 Németh  Péter                    1             -„-
7  Miklós   Ferenc                 1  gyül                      7  Rásky   Miklós                  2             -„-
8  Nagy    Éva                       1  gyül                      8  Steinbach  József               2            -„-
9  Niederhoffer Zoltán          1  gyül                      9  Szabó    Emőke                  2            -„-
10 Ludvigné I. Szilvia           2  gyül.                   10  Szűcs    László                  1           -„-
11 Sípos Csörsz Csanád        4  gyül                    11  Szűz    Károly                    5            -„-
12 Vajda   János                    1 gyül                     12  Tislér   Géza                       1            -„-
13 Wessetzky   Szabolcs       2  gyül

Jegyzet:
                 (Veszprém esetében az Elnök lelkész  neve szerepel, mint aki aláírja az  iratokat.
A püspöki kirendeléssel szolgálók nevei azért szerepelnek, hogy érezzék a feladatot, amit a
Felügyelő lelkészükkel közösen kell megoldaniuk, - mint gyülekezeti gyakorlatba illő megtanulni
való adminisztrációt, miközben felügyelő lelkészük  tanácsait legyenek szívesek követni.)
Mellékletek:
1.) A/4  2 db. Nyugdijintézeti jelentés.
2.) A/5 ös havi javadamat részletező és a járulékok befizetését lejelentő lapocska
3.) Egyházmegyei Pénztári csekk a kötelező célperselyre ( diakónia, biztosítás stb.) és
Nyugdíjintézeti csekk a 15% + 21% -ra
4.) „Örörmkoncert” ajánló  +36 30 687 4646

                                            Testvéri köszöntéssel és áldáskívánással:
ÁLDÁS  -  Békesség!

                                                                                                                       Kuti Géza
Keszthely, 2010. január 23.                                                                             esperes


