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1/2010. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés kimondja megalakulását, megállapítja határozatképességét; 
A távol maradottak kimentését elfogadja. 

 

Napirend 

Előterjesztés a 2/2010. EK. Határozathoz – Köntös László 
 

Időpont Napirendi pont Előterjesztő 

14.00 1.) Igeolvasás, imádság Lentulai Attila 

14.05 2.) Alakulás és tárgysorozat Köntös László 

14.15 3.) Megnyitó Dr. Huszár Pál 

14.20 4.) Visszatekintés az elmúlt esztendőre / ez évi tennivalók Steinbach József 

14.30 5.) A tatai gimnázium fenntartói jogának átadása Steinbach József 

14.45 6.) A pápai gimnázium oktatási rendje 
Steinbach József, Köntös László, 

Kovács Dániel 

15.00 
7.) A Művészeti Szakközépiskola működéséhez szükséges 

dokumentumok  
Kovács Dániel 

15.10 8.) A lelkészképesítés rendje Steinbach József 

15.20 9.) Kiemelt szolgálati helyek Steinbach József 

15.30 10.) REND 
Steinbach József, Lentulai Attila, 

Ifj. Márkus Mihály 

15.45 11.) Kehidakustány Bellai Zoltán 

16.00 12.) Diakóniai előadói tiszt Steinbach József 

16.05. 13.) Török Ágnes II. lelkészképesítő vizsgája Steinbach József 

16.10 14.) Egyéb ügyek  
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2/2010. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a kiosztott napirend-tervezet szerinti tárgysorozatot elfogadja. 

A kiosztott napirend-tervezet szerinti tárgysorozat 7. pontja a tárgysorozatban marad. 

3/2010. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a jegyzőkönyv vezetésére Nemes Gyula egyházmegyei lelkészi főjegyzőt kéri fel.  

A jegyzőkönyv hitelesítésére a Pápai Református Egyházmegye Elnökségét kéri fel. 

 

A tatai gimnázium fenntartói jogának átadásáról 

Előterjesztés a 4–6/2010. EK. Határozatokhoz – Steinbach József 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése a 2009. szeptember 25-én megtartott ülésén az 51/2009. EK. Határozatban 

megbízta az Egyházkerület elnökségét, hogy folytasson tárgyalásokat a Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma jogi 

helyzetéről. 

Ezt a határozatot végrehajtandó, az Egyházkerület elnökségének megbízásából Köntös László lelkészi főjegyző és Bellai 

Zoltán püspöki főtanácsos részt vett a Tatai Református Egyházközség presbitériumának 2010. január 10-én tartott ülésén, ahol 
az egyházkerület képviselői kifejtették, hogy az Egyházkerület vezetése készséget mutat arra, hogy javaslatot tegyen az 

Egyházkerület Közgyűlésének a tatai gimnázium fenntartói jogának átadásáról a tatai egyházközségnek. A Kerület képviselői 

azt javasolták ezen a presbiteri gyűlésen, hogy a tatai presbitérium fontolja meg a tatai gimnázium egyházközségi fenntartásba 

vételét. 

A tatai egyházközség presbitériuma – immár a kerületi képviselők jelenléte nélkül – megtárgyalta a javaslatot, az 1/2010. 

határozatban az alábbiak szerint döntött. 

1. A Tatai református Egyházközség Presbitériuma egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott – 

határozatába foglalja, hogy amennyiben a Dunántúli Református Egyházkerület Főtiszteletű Közgyűlése az általa 

alapított intézmény – hivatalos nevén – a Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziumának fenntartói jogát a Tatai 

Református Egyházközségnek átadja, az Egyházközség Presbitériuma kész átvenni az iskola fenntartói jogát és 

feladatait. 

2. A fenntartói jog átruházása esetén a Presbitérium kéri az Egyházkerületet: alapító jogából következően határozatban 

vállalja, hogy amennyiben a Tatai Református Egyházközség az átadott fenntartói jog gyakorlásában súlyosan 

akadályozott, a Presbitérium előterjesztett kérésére az Egyházkerület a fenntartói jogok gyakorlását ismételten 

átvállalja. 

3. Az Egyházközség Presbitériuma jelen határozatban kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a fenntartói jog átadása esetén 

az Egyházkerület megbízott képviselőjét – a jelölés során történt egyeztetést követően – az Igazgatótanács tagjának 

megválassza. 

4. A fenntartói jog átadása-átvétele esetén az Egyházközség Presbitériuma tisztelettel kéri a Főtiszteletű Egyházkerületi 

Közgyűlést, hogy az iskola fejlesztése, teljessé építése esetén az általa alapított intézményt a pályázati önrész 

biztosításával támogassa. 

(Kivonat a presbitérium jegyzőkönyvéből) 

4/2010. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése a Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziumának fenntartói 

jogát a Tatai Református Egyházközségnek a 2009/2010. tanév végeztével átadja. 

5/2010. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése kijelenti, hogy amennyiben a Tatai Református Egyházközség az 

átadott fenntartói jog gyakorlásában súlyosan akadályozottá válik, a Tatai Református Egyházközség 

Presbitériumának előterjesztett kérésére a Dunántúli Református Egyházkerület a fenntartói jogokat ismételten 

visszaveszi. 

6/2010. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése kijelenti, hogy a Tatai Református Egyházközség fenntartásába 

kerülő iskolát annak fejlesztése, teljessé építése esetén az Egyházkerület lehetőségeinek keretein belül, külön 

egyházkerületi határozatban, egyedi elbírálás alapján a pályázati önrész biztosításával támogatja. 
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A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma oktatási rendjéről 

Előterjesztés a 7–11/2010. EK. Határozatokhoz – Köntös László, Kovács Dániel 

Amint az köztudott, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma – az általános országos gyakorlattól eltérően – ún. hatnapos 

oktatási rendben működik. Ez azt jelenti, hogy szombaton is van oktatás. Az így kieső szabad szombatokat, illetve a 

keletkező többlet-oktatási napokat a Gimnázium ún. ciklusszünetekkel kompenzálja. A ciklus-szünetek alatt nincs tanítás, a 

diákok ezt a szünetet lakóhelyükön töltik. 

Ezt az oktatási rendet a Gimnáziumhoz tartozó kollégium (diákszállás) léte és szükségessége indokolta. A Gimnázium, 

amint az története során mindig is így volt, regionális iskola. Beiskolázási körzete kiterjed egész Kerületünkre, sőt, sok 

olyan diákja is van, akik más kerületekből, vagy akár a határon túlról érkeztek. A kollégiumi rendszer létét az is indokolja,  

hogy Pápa kisváros, s nem lévén ipari centrum, sajnos fogyatkozó lakosságú város. Ezért a Gimnáziumnak létérdeke, hogy 

beiskolázási körzetét ki tudja terjeszteni Pápán és környékén túlra. Ez pedig kollégiumi szálláshelyek biztosítása nélkül nem  

lehetséges. 

Ezért, amikor a Gimnázium hatnapos oktatási rendjéről az önnaposra való áttérés lehetőségét mérlegeljük, le kell 

szögeznünk, hogy az esetleges ötnapos rendszer bevezetése nem jelentheti a kollégiumi rendszer feladását. Az a Gimnázium 
számára öngyilkosság lenne. 

Ám ami az áttérés lehetőségének a megfontolását és közgyűlési szintű tárgyalását mégis indokolttá teszi, az az, hogy a 

Gimnázium újraindulása óta eddig összegződött tapasztalatok a hatnapos tanítási rendről napvilágra hozták a rendszer 

ellentmondásait, sőt, sok tekintetben negatív hatásait. Ez a probléma már régóta foglalkoztatta a diákság, a szülők és 

tanárok egy jelentős hányadát, sőt egyházkerületünk vezetése már a megelőző ciklusban is folytatott megbeszéléseket ez 

ügyben. A probléma mára szinte mindennapos beszédtémává vált a Gimnáziumon belül. 

A hatnapos tanítási rend problematikus jellege mindenekelőtt a gyakorlatban, a gimnázium valóságos életrendjében 

mutatkozik meg. Ennek legnyilvánvalóbb jele, hogy hétvégére mind a lány-, mind a fiúkollégium jóformán teljesen kiürül, s 

a diákok nagy többsége a szombati tanítás végeztével hazautazik. Sőt, nem kevesen a szombati tanítás alól is igyekeznek 

alkalmanként kivonni magukat, különböző igazolások segítségével. A másik sokszor visszatérő jelzés mind a diákok, mind 

a tanárok részéről a hétvégi fáradtság, sőt kimerültség, amely sajnálatos módon nem csak a szombati tanítás színvonalára, 
hanem a vasárnap délelőtti istentisztelet látogatottságára is rendkívül negatív hatással van. Ezt a folyamatos tapasztalatot 

magam is alá tudom támasztani, mint szülő és mint pedagógus-férj. Ennek azután az az eredménye, hogy összefüggés 

mutatkozik a hatnapos tanítási rend és az iskola egyházias jellegének nem kielégítő volta között. Lehetetlen állapot, hogy a 

Kollégiumi vasárnapok kivételével a Pápai Református Gimnázium diákjainak nagy többsége akár a diákszállásokon, akár 

otthon tartózkodnak a hétvégeken, ne járjon templomba. Ezért teljesen jogos nem egy lelkipásztornak az a panasza, hogy a 

pápai diákok jó része, amikor otthon van, nem jár templomba, sőt, mióta pápai diák lett, azóta nem jár templomba. Ez a 

gyakorlat az iskola egyházias jellegét kifejezetten rombolja, amelyen változtatni kell. Az ötnapos tanításnak a bevezetése 

azzal az eredménnyel járhat, hogy a templomlátogatás elmaradásának az igazolása a hatnapos tanítással okafogyottá válik, s 

így már valóban elvárható, sőt, követelményként előírható, hogy a pápai diák vasárnap délelőtt ne aludjon, hanem menjen 

templomba. A hatnapos renddel szembeni gyakran előforduló panasz – főleg nem lelkészcsaládok részéről – hogy a közös 

családi egész napos programokat jóformán lehetetlenné teszi, hiszen amikor a tanuló otthon van a ciklusszünetekben, a 

szülők dolgoznak. Ezért aztán a családi programokra kényszerűen marad a vasárnap, amely azután visszahat a 
templomlátogatottságra. Természetesen, lelkészcsaládok esetében más a helyzet.  

A tanítási rend lehetséges átalakításának a megfontolását indokolja az is, hogy ősztől a Gimnáziumban elkezdődik a 

művészeti szakközépiskolai képzés. Ez örvendetes fejlemény, hiszen ezzel az iskola profilja bővül, s reménység szerint a 

művészeti szakközépiskola vonzó lesz sok gimnáziumba készülő tanuló számára. Ám az is nyilvánvaló, hogy egy ilyen 

típusú képzés gyakori hétvégi szereplésekkel is jár, s nehezen lenne beilleszthető a jelenlegi rendszerbe. 

Éppen azért, mert a fentiekben felvázolt sokféle igény egyidejű fenntartásáról kell gondoskodni, azt gondoljuk, hogy a 

hatnapos rendről az ötnaposra való áttérés lehetőségét érdemes megfontolni, azzal a nagyon hangsúlyos kitétellel, hogy a 

kollégiumi-diákszállásos rendszert továbbra is fenn kell tartani. 

Arra kértük tehát Kovács Dániel igazgató urat és a Gimnázium vezetését, hogy minden igényt figyelembe véve, az áttérés 

várható következményeinek gondos mérlegelésével, a Gimnázium egyházias jellegének erősítését célul kitűzve, a szülők, 

tanárok, lelkipásztorok és a fenntartó érdekeit figyelembe véve dolgozzanak ki egy olyan ötnapos oktatási rendet, amely az 
iskola hosszú távú jövőjét nem veszélyezteti, sőt inkább elősegíti, s amely rendhez a kollégiumi diákszállásos rendszer 

továbbra is szervesen illeszkedik. 
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Az Internátus hagyományos napirendje 

 

Hétköznap Szombaton Vasárnap és ünnepnap 

6,45 Ébresztő 6,45 Ébresztő 8,45 Ébresztő 

6,45–7,30 Tisztálkodás, takarítás 6,45 – 7,30 Tisztálkodás, takarítás 8,45 – 9,50 Tisztálkodás, takarítás 

7,30 Kapuzárás 7,30 Kapuzárás 9,50 Kapuzárás 

8,00–9,00 Betegek visszaérkezése 8,00 – 9,00 Betegek visszaérkezése 10,00 Templomi istentisztelet 

13,00 Kapunyitás 13,00 Kapunyitás 11,00 Kapunyitás 

14,05–15,50 Délutáni kimenő,  

Pótszilencium 
13,00 – 15,00 Visszaérkezés az iskolából 

Szobarend 
11,30 – 12,30 Ebéd 

15,50 Kapuzárás  

 

15,00–19,55 

 

 

19,55 

 

 

Délutáni kimenő 

Pótszilencium 

 

Kapuzárás 

12,30 – 13,30 

 

13,30 – 17,15 

 

 

17,15 

Szobarend 

 

Délutáni kimenő, 

Pótszilencium 

 

Visszaérkezés 

Kapuzárás 

16,00–16,50 I. Szilencium 

16,50–17,00 Szünet 

17,00 – 17,10 Igeolvasás 

17,10 – 18,00 II. Szilencium 

18,00 – 18,55 Vacsora 

18,55 Kapuzárás 

19,00 – 20,00 

21,00 – 21,15 

III. Szilencium 

Az uszodába-  

és a másnap reggel orvoshoz 

készülők jelentkezése  

az ügyeletes nevelőnél 

 

 

 

20,00 – 20,20 

 

20,20 – 22,00 

 

22,00 

 

 

 

Létszámellenőrzés 

 

Szobarend, tisztálkodás 

 

Takarodó, villanyoltás 

17,15 – 17,30 

 

17,30 – 19,00 

 

19,00 – 21,30 

 

 

 

 

21,30 

Létszámellenőrzés 

 

Szilencium 

 

Szobarend 

Tisztálkodás 

Felkészülés  

a másnapi munkakezdésre 

 

Létszámellenőrzés 

Takarodó 

Villanyoltás 

21,15 – 21,30 Létszámellenőrzés 

21,30 Takarodó, villanyoltás 

21,30 – 22,30 Engedélyezett pótszilencium 

7-11. évfolyam 

21,30 – 22,30 Engedélyezett pótszilencium 

12. évfolyam 

 

Az Internátus változásra ajánlott szombati napirendje 

 

Hétköznap Szombaton Vasárnap és ünnepnap 

6,45 Ébresztő 8,45 Ébresztő 8,45 Ébresztő 

6,45 – 7,30 Tisztálkodás, takarítás 8,45 – 10,00 Tisztálkodás, takarítás 8,45 – 9,50 Tisztálkodás, takarítás 

7,30 Kapuzárás  

10,00 – 

11,30 

Ifjúsági ének-zenei délelőtt 

Parola Csaba, Varga Ernő 

fiatal, zenész nevelőtanárok 

9,50 Kapuzárás 

8,00 – 9,00 Betegek visszaérkezése 10,00 Templomi istentisztelet 

13,00 Kapunyitás 11,00 Kapunyitás 

14,05–15,50 Délutáni kimenő,  

Pótszilencium 

11,30 – 

12,30 

12,30 – 

15,00 

Ebéd 

Egyéni csendes 

szabadfoglalkozás 

Házi sportmérkőzések  

11,30 – 12,30 Ebéd 

15,50 Kapuzárás  

 

 

15,00–19,55 

 

19,55 

 

 

 

Délutáni kimenő 

Közmegegyezéssel 

kirándulás (Ofők) 

Pótszilencium 

Kapuzárás 

12,30–13,30 

 

13,30–17,15 

 

 

17,15 

Szobarend 

 

Délutáni kimenő, 

Pótszilencium 

 

Visszaérkezés 

Kapuzárás 

16,00–16,50 I. Szilencium 

16,50–17,00 Szünet 

17,00–17,10 Igeolvasás 

17,10–18,00 II. Szilencium 

18,00–18,55 Vacsora 

18,55 Kapuzárás 

19,00–20,00 

21,00–21,15 

III. Szilencium 

Az uszodába- és a másnap reggel orvoshoz 

készülők jelentkezése  

az ügyeletes nevelőnél 

 

 

 

20,00 – 

20,20 

 

20,20 – 

22,00 

 

22,00 

 

 

 

Létszámellenőrzés 

 

Szobarend, tisztálkodás 

 

Takarodó, villanyoltás 

17,15 – 17,30 

 

17,30 – 19,00 

 

19,00 – 21,30 

 

 

 

 

21,30 

Létszámellenőrzés 

 

Szilencium 

 

Szobarend 

Tisztálkodás 

Felkészülés  

a másnapi 

munkakezdésre 

 

Létszámellenőrzés 

Takarodó 

Villanyoltás 

21,15 – 21,30 Létszámellenőrzés 

21,30 Takarodó, villanyoltás 

21,30 – 22,30 Engedélyezett pótszilencium 

7-11. évfolyam 

21,30 – 22,30 Engedélyezett pótszilencium 

12. évfolyam 
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A változás rövid elemzése 

 

1. A szombati napokon nem lesz ugyan tanítás, de megmaradnak az internátusi élet nevelő célzatú hagyományos 

tevékenységei (tisztálkodás, takarítás, szilenciumok, létszám- és szobaellenőrzés, pihenőidő, kimenő). Ez azt jelenti, 

hogy a szombati napokról elmaradó, színezett háttérrel kiemelt néhány óra adódik hasznos megszervezésre. 

2. A jelzett időt az alábbiakban kívánjuk kitölteni tanulóink számára: 

 Ébresztő később lesz, úgy, mint munkaszüneti napokon. (Öt nap munka és feszes életrend után indokolt.) 

 Az „ifjúsági ének-zenei délelőtt” új elem az internátus életében.  

- A tanulók között várhatóan népszerű és széleskörűen hasznos elfoglaltság lesz. 
- Adottak hozzá a nevelői személyi feltételek: A most folyó tanév elején állt munkába 

internátusunkban öt fiatal református nevelőtanár. Apostol Tamás és felesége, Nagy Ágnes, 

Parola Csaba és felesége Ambrus Klára valamint Varga Ernő. Mindannyian a Nagykőrösi 

Református Tanítóképző Főiskolánkon végeztek, ott ismerték meg egymást. Államvizsgájuk 

után gyülekezeti szolgálatokat végeztek, majd a múlt év őszén munkába álltak internátusunkban. 

Közülük Parola Csaba kiváló orgonista, Varga Ernő különösen a fúvós hangszereken játszik 

mesterien. Külön talentumaikat kamatoztatni kívánjuk ezúton is növendékeink között. 

3. A házi, olykor spontán iskolai sportmérkőzések eddig sem voltak ismeretlenek. Kis segítséggel szinte önmaguktól 

szerveződnek a tanulók között. 

4. Több tanulónak igénye van pár órás egyéni elcsendesedésre egyedül vagy kiscsoportokban. Erre igazán csak 

hétvégén van idő. 
5. A tanítás nélküli szabad- illetve ünnepnapokon hagyományosan adott „kimenőt” fokozatosan tanári jelenléttel 

szervezett kulturális, műveltségi illetve közösségápoló „kiruccanásokká” kívánjuk tenni tanulóink ötleteire is 

támaszkodva.  

6. Közvetve, de mégis szervesen kapcsolódik az ötnapos iskolai munkahéthez a tanulók és otthoni gyülekezeteik 

kapcsolatának megerősítése. Itt arra a nagy létszámú internátuslakó diákra gondolunk, akik a hétvégéiket otthon 

töltik, a szülői házban. Ők eddig arra hivatkozhattak, hogy szombat délutáni hazautazással nem volt idejük részt venni 

az otthoni gyülekezet istentiszteletén. Pénteki hazautazással ez az érv okafogyottá válik. 2010. szeptemberétől a 

hazautazó diáknak az istentisztelet után alá kell íratnia „igazolványát” otthoni lelkipásztorával, igazolandó az 

istentiszteleten való részvételt. Ugyanettől az időponttól a hittan tantárgy egyházismereti és egyháztörténeti 

moduljaihoz kapcsolódóan olyan feladatokat kapnak a tanulók, amelyekkel meg kell keresniük lelkipásztoraikat, 

mert feladatuk mélyebb gyülekezetismeretet illetve gyülekezettörténeti ismeretet követel. 

 

7/2010. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése elrendeli, hogy a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, 

Általános Iskolája és Diákotthonai a 2010/2011-es tanévtől módosítsa tanítási rendjét, áttérve a 6 napos tanítási 

rendről az 5 napos tanítási rendre. A módosítás nem érintheti az Internátusok nyitvatartási rendjét. 

8/2010. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése elrendeli a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és 

Művészeti Szakközépiskola alapító okiratának két ponton való módosítását: 

1. Az Intézmény telephelyei sorába felveszi a Dunántúli Református Egyházkerület tulajdonában lévő 8500 

Pápa, Csatorna u. 26. szám alatti ingatlant. 

2. Az intézmény nevében a „Művészeti Szakközépiskola” „Művészeti Középiskola” megnevezésre módosul. 

A teljes új név így szól: 
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Középiskolája, Általános Iskolája, Diákotthonai és Könyvtára 

9/2010. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése elfogadja a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, 

Művészeti Szakközépiskolája, Általános Iskolája, Diákotthonai és Könyvtára 2010/2011-es tanévre érvényes 

működési engedélyének kiadásához a Veszprém Megyei Főjegyző részére benyújtandó alábbi dokumentumokat: 

a. Az ellátott feladatokhoz a nevelési programot, a pedagógiai programot, a szakmai programot 

b. A gyermekek, tanulók foglalkoztatására szolgáló helyiségek felsorolását, feltüntetve rajta a 

használat jogcímét 

c. Kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzéket 

d. Az iskolai nevelésben, oktatásban, foglalkoztatásban részt vevő pedagógusok jegyzékét, valamint a 

működéshez szükséges többi alkalmazott nevét, szakképzettségét és foglalkoztatási jogviszonyukat 

tartalmazó jegyzéket 
e. Elfogadja még annak részletes kidolgozását, hogy a nevelési-oktatási intézmény milyen forrásokból 

finanszírozza tevékenységét, továbbá egy évre szóló költségvetését. 

f. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát 

g. A 8/2010. EK határozat szerint módosított Alapító Okiratát 
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10/2010. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés megbízza az Egyházkerületnek mint az oktatási intézmény fenntartójának Elnökségét, 

hogy kérje meg Pápa Város Földhivatalától a nevelés-oktatási intézmény részére tartós használatba átadott épületek 

tulajdoni lapjait (Március 15. tér 9., Március 15. tér 5-6., Petőfi u. 13., Csatorna u. 26.). 

11/2010. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése felhatalmazza a Dunántúli Református Egyházkerület mint 

fenntartó Elnökségét, hogy 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 6. számú mellékletében szereplő „Kérelem a nem 

önkormányzati nevelési-oktatási intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély kiadásához” 

elnevezésű kitöltött nyomtatványt a szükséges dokumentumok csatolásával nyújtsa be a Veszprém Megyei 
Önkormányzat Főjegyzője részére a nevelés-oktatási intézmény 2010/2011-es tanévre vonatkozó, új működési 

engedélyének kiadásához. 

 

A lelkészképesítés rendje 

Előterjesztés a 12/2010. EK. Határozathoz – Steinbach József 
 

Egyházunk életének egyik folytonosan visszatérő problémája a lelkészképesítés rendjének egyházkerületenkénti eltérő volta. 

Ezért joggal merült fel itt, a Dunántúli Egyházkerületben, mint ahogy országosan is, az egységesítés igénye. Legutóbb éppen a 

Dunamelléki Egyházkerület vezetésével és teológiai tanáraival beszélgetve vetődött fel a lelkészképesítés közös 

szabályozásának ügye. Hivatalos megkeresés és intézkedések ez ügyben még nem történtek, ám a Pápai Református Teológiai 

Akadémia rektorával és tanári karával egyetértésben úgy gondoljuk, hogy a lelkészképesítés egységesítésének ügye 

továbbgondolásra érdemes. Nyilvánvalóan a közös lelkészképesítő bizottság létrehozása hosszú és körültekintő előkészítés 

eredménye lehet csak. Ám tisztelettel kérjük a Közgyűlést, járuljon hozzá ahhoz, hogy Kerületünk Elnöksége a Teológiai 

Akadémiával közösen, amennyiben ez a kérdés a Dunamelléki Egyházkerület részéről hivatalosan is napirendre kerül, 

tárgyalásokat folytathasson.   

 

12/2010. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése felhatalmazza az Egyházkerület Elnökségét, hogy amennyiben a 

Dunamelléki Református Egyházkerület részéről a közös Lelkészképesítő Bizottság felállításának lehetőségére 

vonatkozó kezdeményezés történik,  a Pápai Református Teológiai Akadémia bevonásával tárgyalásokat folytathasson 

a közös Lelkészképesítő Bizottság ügyében. 

 

Kiemelt szolgálati helyek 

Előterjesztés a 13/2010. EK. Határozathoz – Steinbach József 
 

A Magyarországi Református Egyház 1996. évi, többször módosított választójogi törvénye 14§ (1) bekezdése szerint „Az 

egyházkerületi közgyűlés a lelkipásztori állások közül meghatározhat olyan kiemelt egyházközségeket vagy lelkipásztori 

állásokat, amelyekbe lelkipásztorrá akár meghívás, akár pályázat útján csak az választható, aki korábban legalább 5 éven 

keresztül lelkészi jellegű szolgálatot teljesített.” 

Egyházkerületünk a fenti törvény-adta lehetőséggel élve a 2009. szeptember 25-én, Pápán tartott közgyűlésén a 14/2009. EK 

Határozat szerint az alábbi döntést hozta. „Az Egyházkerületi Közgyűlés felkéri az Egyházkerület Elnökségét, hogy az 

Egyházkerület következő tanácsülésére Magyarországi Református Egyház egységes választójogi törvénye, az 1996.évi 
I.tc.14§ (1) bekezdése alapján készítsen javaslatot az esperes-gondnoki értekezlet bevonásával a Kerületben található kiemelt 

szolgálati helyekről.  

Az esperes-gondnoki értekezlet legutóbbi ülésén, január 22-én foglalkozott a kiemelt szolgálati helyek kérdésével, ahol az a 

javaslat született, hogy az egyházmegyék készítsék el a vonatkozó szolgálati helyek listáját. 

Tekintettel azonban az ügy jelentős és sok tekintetben érzékeny voltára, azt javasoljuk, hogy megfelelő egyházmegyei 

előkészítés után az illetékes egyházmegyei közgyűlések tegyenek határozati javaslatot a területükön található kiemelt szolgálati 

helyekről s e határozati javaslatokat terjesszék az egyházkerületi Tanács, illetve a Közgyűlés elé. 

13/2010. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a 14/2009. EK Határozatot a kiemelt szolgálati helyekről akként módosítja, hogy 

megfelelő egyházmegyei előkészítést követően az egyházmegyei közgyűlések határozatban hozott javaslatot 

terjesszenek fel az Egyházkerületi Közgyűlésnek a területükön található kiemelt szolgálati helyekről. 

 

Beszámoló a kehidakustányi beruházásról 

Előterjesztés a 14/2010. EK. Határozathoz – Bellai Zoltán 

Tisztelettel jelentem, hogy befejeződött a kehidakustányi beruházás előkészítése:  
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1. Megtörtént az átépítési tervdokumentáció benyújtása az engedélyező építési hatósághoz. Első ütemben három 

épület (kastély, kiskastély, egykori foglalkoztató) átépítését és rendszerbe vonását tervezzük, teljes külső-belső 

felújítással. A három épületben a tervezett idősotthon, illetve annak kiszolgáló egységei kerülnek elhelyezésre, de 

végbemegy a mintegy 100 férőhelyes konferenciaterem kialakítása is. Tisztelettel bemutatom a tervdokumentáció 

néhány oldalát (kivetített anyag).  

2. Benyújtottuk a beruházásra vonatkozó, 93.000.000,- Ft. összköltségű energetikai pályázatunkat, melynek mintegy 

kétharmada a támogatás és egyharmada az ún. önerő. Ha pályázatunk sikeres lesz, ebből az összegből válik 

fedezhetővé a kastélyépület homlokzati hőszigetelése és felújítása, beleértve az új homlokzati nyílászárók legyártását 
és behelyezését is, a felvizesedést megszüntető falszigetelést, valamint a víz-hőszigetelt aljzat elkészítését is. 

Ugyancsak e pályázat biztosítja a korszerű és energiatakarékos épületgépészet költségeit is. Továbbra is figyeljük a 

pályázati kiírásokat, és élni fogunk minden, a beruházást segítő pályázati lehetőséggel. 

3. A pályázati forrásból és önerőből megvalósítandó beruházás-részek költségelése kivitelezői árajánlatok alapján 

történt, az összes többi beruházás-részre több kivitelezői ajánlatot kértünk, és a legjobb ajánlatok megtevőivel 

kötünk megállapodást.   

Az idei tél nem kedvezett a tervezett belső bontási munkálatoknak, a nagy hideg miatt – mert a temperálás költségei 

túl magasra szöktek volna – leállítottuk a munkavégzést. Amint az időjárás jobbra fordul, folytatódnak a belső 

bontási munkálatok, majd a tavasz első jeleire megkezdődnek a tetőzetek felújítási munkálatai, valamint az új belső 

terek kialakítását célzó átalakítási munkálatok is. Minden esélyünk megvan arra, hogy a hévízi „Őszikék” 

áthelyezését célzó munkálatokat 2010. október végére be tudjuk fejezni, és az engedélyezési eljárás lefolytatását 

követően még ebben az évben sor kerülhet az átköltöztetésre. Tisztelettel bemutatom a beruházás ütemtervének 
táblázatos összefoglalását, amely tekintettel van a benyújtott pályázattal járó kötelezettségekre is (kivetített anyag). 

Tájékoztatom a Főtiszteletű Közgyűlést, hogy a beruházás előkészítéséről és menetéről az egyházkerületi vezetés 

folyamatosan tájékoztatja az esperes-gondnoki értekezletet, a testületi döntést igénylő ügyeket pedig minden 

alkalommal az Egyházkerületi Tanács elé terjeszti. 

Tisztelettel kérem tájékoztató jelentésem elfogadását! 

14/2010. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a kehidakustányi beruházásról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Diakóniai előadói tisztség  

Előterjesztés a 15–17/2010. EK. Határozatokhoz – Steinbach József 

A Dunántúli Református Egyházkerület diakóniai előadója, Apostol Pál tapolcafői lelkipásztor betegségére hivatkozva a tiszt 

alóli felmentését kérte.  

15/2010. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése Apostol Pál diakóniai előadót saját kérésére felmenti. 

A Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége a megüresedett egyházkerületi diakóniai tisztre Bátki Dávid Géza 

lelkipásztort javasolja. 

16/2010. EK. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése az Elnökség által javasolt diakóniai előadó jelöltet szavazásra 

bocsátja. A szavazatok összeszámlálására felkéri az egyházkerületi választási bizottság jelen lévő tagjait. 

17/2010 EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a Választási Bizottság jelentését tudomásul veszi. Az egyházkerületi diakóniai előadó 

ennek alapján Bátki Dávid Géza etei lelkipásztor. 

 

Török Ágnes II. lelkészképesítő vizsgája 

Előterjesztés a 18/2010. EK. Határozathoz – Steinbach József 

Török Ágnes, egyházkerületi missziói lelkészi szolgálatokkal megbízott segédlelkész 2009. november 3-án kelt kérelmében az 

Egyházkerületi Közgyűlés engedélyét kérte a II. lelkészképesítő vizsga letételéhez. 

Török Ágnes az általa szabályosan benyújtott iratok alapján a segédlelkészi (I. lelkészképesítő) vizsgáját 1995. szeptember 12-

én tette le a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán. 

A Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 32 § (3) bekezdés szerint a 
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segédlelkész "a lelkészi vizsga letételét indokolt kérelemmel két ízben, egy-egy évvel az egyházkerület elnökségének 

hozzájárulásával elhalaszthatja. A segédlelkészi (első lelkészképesítő) vizsgát követő öt év után csak az egyházkerületi 

közgyűlés külön engedélyével jelentkezhet vizsgára.” 

Segédlelkész testvérünk ennek megfelelően halasztást kért, majd fent említett levelében beadta kérelmét a lelkészi (II. 

lelkészképesítő) vizsga letételének engedélyezéséhez. Halasztását zenei tanulmányaival és magánéleti problémáival indokolta. 

Török Ágnes 2009. szeptember 24-én kirendelést kapott kerületi missziói lelkészi feladatok ellátására. Szolgálati területe a 

Pannon Egyetem veszprémi, a Nyugat-magyarországi Egyetem győri intézményei, valamint a székesfehérvári Kodolányi János 

Főiskola. Szolgálatait azóta becsülettel, hűségesen végzi. 

18/2010. EK. Határozat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés engedélyezi, hogy Török Ágnes a lelkészi (II. lelkészképesítő) vizsgát a Dunántúli 

Református Egyházkerület Lelkészképesítő Bizottsága előtt letegye. 
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EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS 

Pápa, 2010. február 18. 

 

 

 

1/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács kimondja megalakulását, megállapítja határozatképességét. 

A távol maradottak kimentését elfogadja. 

 

Napirend. 

Előterjesztés 2/2010.ET. Határozathoz 
 

Időpont Napirendi pont Előterjesztő 

10.00 1.) Igeolvasás, imádság Lentulai Attila 

10.05 2. ) Alakulás és tárgysorozat Köntös László 

10.15 3. ) Megnyitó Dr. Huszár Pál 

10.20 4.) Püspöki bevezető Steinbach József 

10.30 5.) 2010. évi költségvetés 
Steinbach József 

Bellai Zoltán 

11.10 6.) Kerületi ingatlangazdálkodás Bellai Zoltán 

11.20 7.)  Pályázatok 
Steinbach József 

Bellai Zoltán 

11.30 8.) Tanulmányi támogatás szabályozása Steinbach József 

11.45 9.) Szakelőadói formanyomtatványok Köntös László  

11.50 10.) Egyéb ügyek  

 

2/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a kiosztott napirend-tervezet szerinti tárgysorozatot elfogadja. 

3/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a jegyzőkönyv vezetésével Nemes Gyula egyházmegyei lelkészi főjegyzőt, a jegyzőkönyv 

hitelesítésére a Pápai Református Egyházmegye Elnökségét kéri fel. 

 

A Dunántúli Református Egyházkerület költségvetése a 2010. évre 

Előterjesztés a 4–8/2010. ET. Határozatokhoz – Steinbach József, Bellai Zoltán 

I. FEDEZET 

 

 FORRÁS 2009. TERV 2010. TERV +/- 

1.  Működtetés (MRE) 704.308.660,- 686.243.353,- -18.065.307,- 

2.  Ingatlanjáradék (MRE) 48.961.997,- 51.410.097,- +2.448.100,- 

3.  Jövedelem-kiegészítés (MRE) 56.215.706,- 51.156.292,- -5.059.414,- 

4.  Hitoktatás (MRE) 98.881.656,- 89.337.865,- -9.543.791,- 

5.  Közgyűjtemények (MRE) 39.229.300,- 35.685.000,- -3.544.300,- 

6.  Tervezhető egyéb bevételek 14.322.350,- 70.000.200,- +55.677.850,- 

7.  Pályázati bevételek --- 180.000.000,- +180.000.000,- 

8.  Hitelfelvétel  --- 150.000.000,- +150.000.000,- 

9.  ÖSSZESEN 975.286.880,- 1.313.832.807,- +351.913.138,- 
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II. SZÜKSÉGLET           1.313.832.807,- Ft 

 

Kötött felhasználású:   36,87%    484.416.807,- Ft 

Szabadon felhasználható:  31,54%    414.416.000,- Ft 

Célfeladatokra:     31,59%    415.000.000,- Ft 

 

1. Kötött felhasználású összegek (30,91%)  

 

 FELHASZNÁLÁS 2009. TERV 2010. TERV 

1. MRE központi feladatok 218.500.000,- 161.500.000,- 

2. Felsőoktatási feladatok 1.656.000,- 1.656.000,- 

3. Ingatlanjáradék 48.961.997,- 51.410.097,- 

4. Jövedelem-kiegészítés 56.215.706,- 51.156.292,- 

5. Hitoktatás 98.881.656,- 89.337.865,- 

6. Közgyűjteményi támogatás 39.229.300,- 35.685.000,- 

7. MRE zárolt tartalék 14.520.260,- 15.271.553,- 

 Összesen: 477.964.919,- 406.016.807,- 

 

 

2. Korábbi évek kötelezettségei (05,96%)   

 

 FELHASZNÁLÁS 2009. TERV 2010. TERV 

1. Hiteltörlesztés 78.400.000,- 78.400.000,- 

2. Jótállásra visszatartott összeg 500.000,- --- 

 Összesen: 78.900.000,- 78.400.000,- 

 

 

3. Egyházkerületi felhasználás (11,40%) 

 

 Felhasználás 2009. terv 2010. TERV 

1. Alapellátmány 61.487.789,- 61.500.000,- 

2. Közalap felhasználása 13.367.211,- 14.035.572,- 

3. Missziói feladatok 43.304.000,- 39.000.000,- 

4. Diakóniai feladatok 10.143.000,- 12,000.000,- 

5. Motorizáció  10.122.000,- 15.000.000,- 

6. Infrastrukturális feladatok 12.284.000,-     8.172.430,- 

 Összesen: 150.708.000,- 149.708.000,- 

 

 

4. Egyházmegyei felhasználás (13,68%) 

 

 Felhasználás 2009. terv 2010. TERV 

1. Ellátmány 41.310.800,- 42.000.000,- 

2. Missziói feladatok 53.627.250,- 49.000.000,- 

3. Diakóniai feladatok 10.027.100,- 12.000.000,- 

4. Motorizáció  10.681.000,- 40.708.000,- 

5. Infrastrukturális alap 35.741.200,- 36.000.000,- 

 Összesen: 151.387.350,- 179.708.000,- 

 

 

5. Központilag kezelt alapok (38,05%) 

 

 Felhasználás 2009. terv 2010. TERV 

1. Általános intézményi alap 32.225.000,- 40.000.000,- 

2. Diakóniai intézményi alap 33.810.000,- 35.000.000,- 

3. REND --- 30.000.000,- 

4. Lelkészi egzisztencia-alap --- 10.000.000,- 

5. Beruházások  --- 360.000.000,- 

6. Egyházkerületi tartalékalap 22.820.611,- 25.000.000,- 

 Összesen: 116.326.611,- 500.000.000,- 
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6. Szükségletek összesítése 

 

 Felhasználás  2009. terv 2010. TERV 

1. Kötött felhasználású összegek 477.964.919,- 406.016.807,- 

2. Korábbi évek kötelezettségei 78.900.000,- 78.400.000,- 

3. Egyházkerületi felhasználás 150.708.000,- 149.708.000,- 

4. Egyházmegyei felhasználás 151.387.350,- 179.708.000,- 

5. Központilag kezelt alapok 116.326.611,- 500.000.000,- 

 Összesen: 975.286.880,- 1.313.832.807,- 

 

Felosztás az egyházmegyék között (1. sz. melléklet) 

 

 Mezőföld Őrség Pápa Somogy Tata Veszprém Összesen 

Ellátmány 7.000.000,- 7.000.000,- 7.000.000,- 7.000.000,- 7.000.000,- 7.000.000,- 42.000.000,- 

Misszió 7.237.300,- 4.106.200,- 8.756.300,- 11.348.400,- 9.344.300,- 8.207.500,- 49.000.000,- 

Diakónia 1.898.400,- 1.172.400,- 2.404.800,- 2.038.800,- 2.654.400,- 1.831.200,- 12.000.000,- 

Motorizáció  4.363.386,- 5.914.971,- 7.220.091,- 11.219.814,- 5.102.081,- 6.887.657,- 40.708.000,- 

Infrastruktúra 4.932.000,- 2.779.200,- 7.027.200,- 8.452.800,- 6.786.000,- 6.022.800,- 36.000.000,- 

Összesen: 25.431.086,- 20.972.771,- 32.408.391,- 40.059.814,- 30.886.781,- 29.949.157,- 179.708.000,- 

Kompenzáció +529.414,- +489.129,- -324.088,- -243.346,- -151.619,- -299.492,- --- 

2010. összesen: 25.960.500,- 21.461.900,- 32.084.303,- 39.816.470,- 30.735.162,- 29.649.665,- 179.708.000,- 

 

 

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS 
 

1. A Dunántúli Református Egyházkerület 2010. évi költségvetése az előző év költségvetés készítésekor az Egyházkerületi 

Tanács által elfogadott alapelvek és struktúra szerint készült. A kidolgozás során a készítők három szempontot igyekeztek 
érvényesíteni: 

1.1.  A költségvetésben legyen látható az egyházkerület valamennyi tervezett bevétele és szükséglete! A tervezés 

során ez a szempont maradéktalanul érvényesült: a költségvetés bevételi oldalán látható az egyházkerület valamennyi 

bevételi forrása, a szükségleti oldalon pedig a rendelkezésre álló források jogcím szerinti felhasználása (főösszeg: 

1.313.832.807,- Ft).  

1.2.  Változatlanul kapjon nagyobb hangsúlyt az új egyházkerületi tisztikar missziói elkötelezettsége! Az 

egyházkerület szabadon (testületi döntések alapján) felhasználható pénzeszközeinek 23,64%-a (98.000.000,- Ft) 

közvetlenül a missziót hívatott szolgálni. 

1.3.  Az eddig központilag finanszírozott feladatok nagyobbik része kerüljön az egyházmegyékhez, mely által 

azok több döntési lehetőséggel és felelősséggel, ugyanakkor nagyobb anyagi mozgástérrel is rendelkezhetnek! A 

2010. költségvetési évben a hat dunántúli egyházmegye a szabadon (egyházkerületi útmutatás szerinti testületi 
döntésekkel) felhasználható összegek 37,33%-a felett rendelkezik. 

 

2. A 2010. évi egyházkerületi költségvetés fedezet oldala a következők szerint áll össze: 

2.1.  A MRE 2010. évi költségvetésében meghatározott jogcímeken 913. 832.807,- Ft bevétel tervezhető: 

2.1.1. Működési feladatokra a Dunántúli Református Egyházkerület 686.243.353,- Ft-ban részesül, ami 

18.065.307,- Ft-tal kevesebb, mint 2009. évben. 

2.1.2. Ingatlanjáradékokra 51.410.097,- Ft érkezik, amely 2.448.100,- Ft-tal több, mint volt egy évvel 

korábban. 

2.1.3. Jövedelem-kiegészítésre 51.156.292,- Ft érkezik, 5.059.414,- Ft-tal kevesebb, mint 2009-ben. 

2.1.4. Hitoktatásra 89.337.865,- Ft érkezik, 9.543.791,- Ft-tal kevesebb, mint egy évvel korábban. 

2.1.5. Közgyűjteményi támogatásként számítottan 35.685.000,- Ft érkezik, 3.544.300,- Ft-tal kevesebb, 
mint 2009-ben.  

2.1.6. Fenti jogcímeket összevetve, a MRE központi költségvetéséből – ugyanazon felosztási elvek alapján – 

az egyházkerület 33.764.712,- Ft-tal kevesebbet kap, mint egy évvel korábban. 

2.2.  A korábbihoz képest a 2010. évi egyházkerületi költségvetésben lényegesen magasabb összegű saját bevétellel 

kerültek tervezésre, a következők szerint: 

2.2.1. 12.000.200,- Ft gazdálkodási bevétellel tervezünk (2009. évi maradvány, kamatbevételek, stb.). 

2.2.2. A REND bevételeire (rendezvények belépői, szponzori támogatások, kiadványok árusítása) 

ugyancsak 12.000.000,- Ft-ot terveztünk. 
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2.2.3. Ingatlanok eladásából 46.000.000,- Ft-ra számítunk. 

2.3.  A pályázati bevételek 180.000.000,- Ft. összeggel kerültek megtervezésre, a következők szerint: 

2.3.1. A kehidakustányi ingatlanra 2010. január közepén nyújtottunk be 140.000.000,- Ft. összegű 

energetikai pályázatot. 

2.3.2. A használaton kívül lévő veszprémi egykori egyházkerületi székházra ugyancsak energetikai 

pályázatot nyújtunk be, 40.000.000,- Ft támogatási összeggel. 

2.3.3. A kehidakustányi beruházás az egyházkerületi testületek döntése alapján akkor is megvalósítandó, ha 

a pályázat sikertelennek bizonyul. Ebben az esetben a teljes beruházást az egyházkerület rendelkezésére álló 

hitelkeretből szükséges fedezni. A volt egyházkerületi székház rekonstrukcióját csak nyertes pályázat esetén 
szabad elkezdeni. 

2.4.  A tervezett hitelfelvétel 150.000.000,- Ft, amely összeg kizárólag a kehidakustányi beruházásra, illetve nyertes 

veszprémi pályázat esetén pályázati önerőként (10.000.000,- Ft) használható fel. 

3. Amint a táblázatokban látható, az egyházkerületi költségvetés rendelkezésére álló források csaknem 37,00%-a felett 

az egyházkerületi testületek nem rendelkeznek döntési jogkörrel: 

3.1.  A MRE Zsinati Tanácsának döntése alapján a Dunántúli Református Egyházkerület 161.500.000,- Ft-tal, a 

rendelkezésre álló források az országos egyház működéséhez járul hozzá. 

3.2.  Kötött felhasználású a MRE 2009. évi költségvetése által az egyházkerületnek normatív módon továbbadott 

229.245.254,- Ft. az alábbiak szerint: 

3.2.1. Felsőoktatási támogatás: 1.656.000,- Ft – továbbítandó az egyházkerület által fenntartott 

felsőoktatási intézménynek, esetünkben a Pápai Református Teológiai Akadémiának;  

3.2.2. Ingatlanjáradék: 51.410.097,- Ft – továbbítandó a vissza nem kapott ingatlanaikért járadékot élvező 
egyházközségeknek; 

3.2.3. Kistelepülésen szolgáló lelkészek jövedelem-kiegészítése: 51.156.292,- Ft – felosztandó a 

támogatott körbe tartozó lelkipásztoroknak; 

3.2.4. Hitoktatás állami támogatása: 89.337.865,- Ft – csoportszám alapján felosztandó a hitoktatást végző 

lelkipásztorok és világi hitoktatók között; 

3.2.5. Közgyűjtemények állami támogatása: a számított összeg, 35.685.000,- Ft – továbbítandó az 

egyházkerület által fenntartott közgyűjteménynek, esetünkben a Dunántúli Református Egyházkerület 

Tudományos Gyűjteményeinek. 

3.3.  A MRE 2009. évi költségvetésében az egyházkerületi költségvetés forrásai közül zárolt tartalék címen került 

elkülönítésre 15.271.553,- Ft, amely, illetve az év során központilag fel nem használt maradványa felett az 

egyházkerület csak 2009. november 30. után rendelkezhet.  
3.4.  Volt az egyházkerületnek 2009. január 1-én 302.282.648,- Ft hiteltartozása, amely 5 év alatt fizetendő vissza. 

2010. évben a hiteltörlesztés és a hitelkamat együttes összege 78.400.000,- Ft lesz. 

4. Mindezek ismeretében a Dunántúli Református Egyházkerület testületei 2009. évben 414.416.000,- Ft-ból 

tervezhetik meg az egyházkerületi, egyházmegyei, egyházközségi és intézményi feladatok finanszírozását, úgy, hogy a 

„szabadon felhasználható összegekre” vonatkozóan is tartalmaz megkötéseket a MRE 2010. évi költségvetése: 

4.1. A MRE költségvetésében missziói, diakóniai és infrastrukturális célokra meghatározott összegeket 

(50.905.178,- Ft jogcímenként) az egyházkerület csak e célokra használhatja fel, azzal a könnyítéssel, hogy a 

megnevezett feladatok teljesítése során a meghatározott összegek a jogcímek között 50%-ig átcsoportosíthatók; 

4.2. A diakóniai célra juttatott összeg a MRE költségvetésének végrehajtási utasítása szerint az intézményes diakónia 

feltételeinek megteremtésére és fejlesztésére fordítható; 

4.3. Az infrastrukturális fejlesztésekre juttatott összeg az egyházi-gyülekezeti élet jobb külső feltételeit hívatott 
megteremteni. 

5. A Dunántúli Református Egyházkerület 2009. évi költségvetésének tervezése során a készítők arra törekedtek, hogy az 

1.1.–1.5. szempontsora az egyházkerületi költségvetésben a lehető legteljesebben érvényesüljön.  A „szabadon 

felhasználható” 414.416.000,- Ft felosztása az alábbiak szerint történt: 

5.1. Az egyházkerületi feladatok ellátására elkülönítésre került 149.708.000,- Ft, amelynek felhasználása az 

alábbiak szerint történik: 

5.1.1. Az ún. alapellátmány és a MRE költségvetése által juttatott közalapi támogatás (együttesen: 

75.535.572,- Ft) biztosítja az egyházkerületi hivatalok működőképességét, fedezi a tisztségviselők és hivatali 

munkatársak javadalmait és azok járulékait, a tisztségviselők költségtérítéseit, valamint az egyházkerületi 

testületek összejöveteleinek költségeit. 

5.1.2. A missziói célokra elkülönített keretösszeg (39.000.000,- Ft) az egyházkerületi missziói koncepció, az 

éves missziói munkaterv alapján kerül felhasználásra. 
5.1.3. Egyházkerületi diakóniai célokra 12.000.000,- Ft került elkülönítésre. Felhasználása az 

egyházkerületi tisztikar és a diakóniai bizottság egyeztetett állásfoglalása alapján történik. 

5.1.4. A motorizációra elkülönített egyházkerületi vis maior keret (15.000.000,- Ft) az egyházkerület és az 

egyházkerületi intézmények gépjármű gondjainak kezelésére fordítandó.  

5.1.5. Az infrastrukturális célokra elkülönített keretösszeg (8.172.430,- Ft) az új egyházkerületi ingatlanok 

karbantartási költségeire fordítandó. 

5.1.6. A 5.2.1.-5.2.5. összegei egymás között indokolt esetben, testületi döntéssel 30%-ig átcsoportosíthatók.  

5.2.  A költségvetés az egyházmegyék feladatellátására 179.807.000,- Ft-ot rendel, az alábbiak szerint: 
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5.2.1. Az egyházmegyék ellátmánya 42.000.000,- Ft., a hat dunántúli egyházmegye ebből az összegből 

fizeti az esperesi hivatal működési költségeit, a tisztségviselők és munkatársak javadalmát és költségtérítését, 

valamint az egyházmegyei testületek működési költségeit.  Minden egyházmegye alapellátmánya 7.000.000,- 

Ft. 

5.2.2. Missziói feladataik ellátására a dunántúli egyházmegyéknek összesen 49.000.000,- Ft. áll 

rendelkezésre. Testületi döntések alapján ebből támogatják az egyházmegyei konferenciatelepek működését, 

a gyermek- és felnőtt missziói alkalmakat, valamint az egyházkerületi missziói koncepcióban 

megfogalmazottak reájuk vonatkozó feladatait. Az egyes egyházmegyék missziói ellátmánya a 2009. évi 

költségvetés készítésekor megállapított százalékkulcs alapján került meghatározásra. 
5.2.3. A források szűkös volta miatt diakóniai feladatokra az egyházmegyéknek egyházkerületi forrásból 

mindössze 12.000.000,- Ft. áll rendelkezésükre. Saját diakóniai bevételeikkel kiegészítve ebből az összegből 

látják el az egyházmegyék mindazokat a támogatási és segélyezési feladatokat, amelyek a korábbi években 

az egyházkerületi költségvetés feladatát képezték. Az egyes egyházmegyék diakóniai ellátmánya a 2009. évi 

költségvetés készítésekor megállapított százalékkulcs alapján került meghatározásra. 

5.2.4. Motorizációra az egyházmegyéknek együttesen 40.708.000,- Ft. áll rendelkezésre. Az egyházmegyék 

ebből az összegből finanszírozzák a meglévő gépjárműpark használhatóságához szükséges költségeket, 

valamint az új szolgálati járművek beszerzését. Az egyes egyházmegyék motorizációra fordítható ellátmánya 

a 50%-ban az egyházközségek száma, 50%-ban pedig az egyházmegyék területe alapján került 

meghatározásra. 

5.2.5. Infrastrukturális feladataikra az egyházmegyéknek együttesen 36.000.000,- Ft. áll rendelkezésükre. 

Az egyházmegyék testületi döntések alapján ebből az összegből segíthetik a területükön történő olyan 
felújításokat és fejlesztéseket, amelyek a gyülekezeti élet jobb feltételeit hívatottak biztosítani. Az egyes 

egyházmegyék infrastrukturális feladatokra fordítható ellátmánya a 2009. évi költségvetés készítésekor 

megállapított százalékkulcs alapján került meghatározásra. 

5.2.5.1. Az 5.2.1.-5.2.5. összegei az egyházmegyei költségvetések készítése során egymás között 

indokolt esetben 30%-ig átcsoportosíthatók. 

5.2.5.2.  A keretösszegek egyházmegyénkénti felosztását a költségvetés 1. számú melléklete 

tartalmazza.  

5.3.  Külön fejezetben találhatók a költségvetésben azok a pénzalapok (5. Központilag kezelt pénzalapok), amelyek 

felhasználási rendjét szükséges az egyházkerületi testületek által előkészíteni és megállapítani. A fejezetben 

elkülönített pénzalapok együttes összege 500.000.000,- Ft. 

5.3.1. Az általános intézményi alapban 40.000.000,- Ft került elkülönítésre. Kellő előkészítés után testületi 
döntésekkel ebből az alapból támogathatók az egyházkerület saját fenntartásában működő intézmények, 

illetve azok az egyházmegyei és egyházközségi fenntartású intézmények is (a diakóniai intézmények 

kivételével), amelyek az egyházkerületi költségvetés egyéb fejezeteiből nem részesülhetnek támogatásban. 

5.3.2. A diakóniai intézményi alap keretösszege 35.000.000,- Ft., melyből – a MRE költségvetése 

intenciójának megfelelően – az egyházkerület területén történő diakóniai célú fejlesztések, illetve a már 

meglévő intézmények fejlesztési és rekonstrukciós feladatai támogathatók, az illetékes egyházkerületi 

testületek döntése alapján. 

5.3.3. Lelkészi egzisztencia-alap megnevezéssel 10.000.000,- Ft. került elkülönítésre. Az alap 2010. évben 

nem használható fel, hanem mintegy induló-tőkét jelent a következő évekre a szokásos módon már nem 

fenntartható lelkipásztori álláshelyek megtámogatására. 

5.3.4. Beruházásokra a költségvetés 360.000.000,- Ft-ot különít el. Az összeg biztosítása egyrészt pályázati 
forrásokból, másrészt a rendelkezésre álló hitelkeretből történik. Az elkülönített összeg két beruházás 

költségeit tartalmazza: 

5.3.4.1.  Korábbi testületi döntések alapján elkezdődött a kehidakustányi ingatlan első felújítási 

ütemének előkészítése. A beruházás tervezett költsége 260.000.000,- Ft amelynek mintegy 50%-ára 

az egyházkerület pályázatot nyújtott be, a másik 50% hitelből fedezendő. 

5.3.4.2. A veszprémi volt egyházkerületi székház felújításának első üteméhez az egyházkerület 

pályázatot nyújtott be, amely tartalmazza a homlokzat hőszigetelt felújítását, a homlokzati 

nyílászárók cseréjét, valamint az épületgépészet felújítását. A beruházás csak a pályázati összeg 

elnyerése függvényében kezdhető el. 

5.3.5. Az egyházkerület 2010. évi költségvetésének tartalékalapja 25.000.000,- Ft, amely csak vis maior 

helyzetekben, az Elnökség javaslata alapján, testületi megerősítéssel használható fel. 

5.3.5.1.  A tartalékalap terhére az előző költségvetési év tapasztalatai alapján célszerű 5.000.000,- Ft 
összegű Elnökségi Rendelkezési Alapot elkülöníteni, a váratlan és/vagy rendkívüli helyzetek 

pénzügyi kezelésére. Az Elnökség a rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásáról a költségvetési 

beszámoló alkalmával tájékoztató jelentést terjeszt az Egyházkerületi Tanács elé.  

6. A Dunántúli Református Egyházkerület 2010. évi költségvetésének elkészítési „menetrendje”: 

6.1.  A költségvetés tervezetének elkészítése az egyházkerületi Elnökség koncepcionális elképzeléseinek megfelelően; 

6.2.  A költségvetés testületi döntésre alkalmas tervezetének határozati javaslatokkal történő előkészítése az 

egyházkerületi gazdasági bizottság által; 

6.3.  A költségvetés tervezetének megtárgyalása esperes-gondnoki értekezlet keretében; 
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6.4.  A költségvetés végrehajtási utasítással és határozatokkal történő elfogadása az Egyházkerületi Tanács által; 

6.5.  Az Egyházkerületi Tanács költségvetésre vonatkozó döntéseinek megerősítése az Egyházkerületi Közgyűlés 

által.  

 

4/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa az egyházkerület 2010. évi költségvetését 1.343.832.807,- Ft. 

fedezettel és szükséglettel elfogadja, és annak végrehajtását elrendeli. 

5/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa felhatalmazza az egyházkerületi elnökséget a költségvetési 
keretösszegek felhasználására vonatkozó intézkedések megtételére. 

6/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa 10.000.000,- Ft. összeggel elrendeli Lelkipásztori Egzisztencia Alap 

létrehozását.  

7/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa elrendeli, hogy a kebelbéli egyházmegyék e költségvetés 1. számú 

melléklete alapján készítsék el 2010. évi költségvetéseiket, és azt megerősítésre terjesszék az egyházkerületi 

közgyűlés elé. 

8/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa felhívja a kebelbéli egyházmegyék figyelmét, hogy az egyházkerületi 

költségvetésből származó keretösszegek további felosztása kizárólag a költségvetés végrehajtási utasításának 

iránymutatásai szerint, egyházmegyei testületi döntések alapján történhet. 

 

Kerületi ingatlangazdálkodás  

Előterjesztés a 9–10/2010. ET. Határozatokhoz – Bellai Zoltán 

A Dunántúli Református Egyházkerület irdatlan tömegű ingatlanvagyonnal rendelkezik, kezdve a legnagyobbaktól 
(Kollégium-épület, Nátus) el egészen a legkisebbekig (egy jelentéktelen földdarabka, mondjuk Litéren).  

Vannak funkcióval megtöltött ingatlanaink, vannak részben kihasználtak, de szép számban vannak funkció nélküli, üresen álló 

ingatlanaink is. 

Vannak jó karban lévő épületeink, de vannak teljesen lepusztult állapotban lévők is. 

Vannak ingatlanaink, amelyek bevételt hozhatnának, de folyamatosan pénzt visznek, gyakorlatilag azonban nincs olyan 

ingatlanunk, amely legalább a saját karbantartási költségeit „kitermeli”. 

Minthogy az egyházkerületi vezetés szinte naponként szembesül az ingatlanok állapotának, fejlesztésének és 

hasznosíthatóságának kérdéseivel, célszerűnek látszik, hogy testületeink egyenként és együtt, részletekbe menően és – legalább 

a jelenlegi ciklus végéig (2014) tekintve – távlatosan is foglalkozzanak ezzel a kérdéskörrel. 

Az egyházkerületi vezetés, érezve a kérdéskör súlyát, magára vállalja egy részletes, minden meglévő ingatlanra, annak 

hasznosulására és/vagy hasznosítására kiterjedő, a szükséges fejlesztéseket is bemutató többlépcsős előterjesztés elkészítését 

úgy, hogy 2010 őszén az egyházkerületi testületek már érdemben tudjanak foglalkozni ezzel a kérdéskörrel. 

9/2010. ET. Határozat 

Egyházkerületi Tanács felkéri az Elnökséget, hogy az egyházkerület tulajdonában lévő ingatlanokról, állapotukról, 

hasznosulásukról, beruházási és fejlesztési igényükről, valamint jövőbeni hasznosíthatóságukról készítsen részletes 

munkaanyagot, és azt – legkésőbb 2010. augusztus végéig – terjessze megvitatásra először az esperes-gondnoki 

értekezlet, majd az Egyházkerületi Tanács elé. 

10/2010. ET. Határozat 

A két testület által megvitatott és helybenhagyott munkaanyag előterjesztés formájában, határozati javaslatokkal 

kerüljön a 2010. őszén tartandó Egyházkerületi Közgyűlés elé.  

 

MVH pályázatok 

Előterjesztés a 11–12/2010. ET. Határozatokhoz – Steinbach József, Bellai Zoltán 

Az elmúlt év során számos dunántúli egyházközség élt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt pályázati 

lehetőséggel. A pályázó egyházközségek 2009. utolsó hónapjaiban vehették kézhez az elbírálás eredményét közlő határozatot. 
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Ismereteink szerint Dunántúlon mintegy tizenöt pályázatunk nyert pozitív elbírálást, amely önmagában örömteli esemény is 

lehetne, ha a nyertes pályázatok finanszírozása körül nem merülnének fel kétségek. Közöttük a legsúlyosabb, hogy a MVH a 

nyertes pályázókkal nem köt finanszírozási szerződést. 

Zsinatunk Elnöksége a kétségeinket sorra vevő kérdéssort intézett a MVH elnökéhez, a kapott válaszok nem oszlatták el, sőt 

felerősítették a kétségeket. 

Mindezekre tekintettel a Zsinat Elnöksége felhívta az egyházkerületi elnökségek figyelmét a pályázati projektek 

megvalósíthatósága körüli visszásságokra, és kérte, hogy a megvalósítást – finanszírozási megállapodás hiányában – a nyertes 

pályázók ne kezdjék el. 

Fentiek értelmében egyházkerületünk Elnöksége az alábbi levélben tájékoztatta a pályázatot nyert egyházközségeket: 

„Kedves Lelkipásztor Testvérem! 

Örömmel értesültünk arról, hogy a 138/2008. (10. 18.) FVM rendelet alapján meghirdetett „Vidéki örökség megőrzéséhez 

igénybe vehető támogatás” pályázati programban számos dunántúli egyházközség, köztük az Ön Gyülekezete is támogatásban 

részesül. 

Amint Lelkipásztor Testvérem előtt bizonyára ismert: A pályázat kiírási rendjéről, a pályázati összeg lehívásáról, 

felhasználásáról és elszámolásáról a fenti FVM rendelet rendelkezik. A MVH által kibocsátott, a támogatás megítéléséről szóló 

határozat több ponton is e rendeletre hivatkozik. 

Mivel a kézhez vett határozat értelmezésével kapcsolatban több vonatkozásban is kérdések merültek fel, és a kérdésekre 

gyakran egymásnak is ellentmondó válaszok érkeztek, a MRE Zsinatának Elnöksége – nyolc pontban összefoglalva a felvetődő 

kérdéseket – állásfoglalást kért a MVH elnökétől. 

Amíg a kérdéssorra megnyugtató és egyértelmű válaszok nem érkeznek, a MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa és Gazdasági 

Bizottsága nem javasolja a pályázati projektek megvalósításának elkezdését.  

Országos egyházi testületeink álláspontjával egyetértésben a Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége nyomatékosan 

kéri a támogatási határozattal rendelkező Egyházközségeket, hogy addig ne indítsák el a pályázati projekteket, és ne kössenek 

a megvalósításra vonatkozó kivitelezői szerződéseket, amíg a pályázati összeg folyósítására vonatkozóan elégséges 

kormányzati garanciával nem rendelkeznek! 

Mint bizonyára ismert, egyházkerületünk 2009. szeptember 25-én tetemes összeget különített el arra, hogy ezeknek az ún. 

utófinanszírozott pályázati projekteknek az előfinanszírozásához visszatérítendő támogatást nyújthasson. Egyházkerületünk 

Elnöksége csak abban az esetben lát lehetőséget a visszatérítendő támogatás nyújtására, amennyiben a nyertes 

egyházközségek a pályázati összeg folyósítására vonatkozóan elégséges kormányzati garanciával rendelkeznek. Álláspontunk 

szerint ilyen garanciát egy, a finanszírozás módját, ütemezését és az elszámolás rendjét rögzítő, kétoldalúan aláírt támogatási 

szerződés jelenthetne. 

A fent idézett MVM rendelet szerint a pályázati projekt megvalósítása a határozat kézhezvételétől számított egy éven belül 
kezdendő el. Legyünk jó reménységgel, hogy elegendő idő áll rendelkezésünkre a bizonytalanságok eloszlatására, és az elnyert 

pályázati összegek segítségével lehetőségünk lesz azoknak a céloknak a megvalósítására, amelyeket a pályázatok elbírálói 

támogatásra méltónak ítéltek. 

Pápa, 2009. december 4. 

Szeretettel és áldáskívánással: 

Steinbach József püspök” 

Minthogy e levél elküldése óta – jóllehet a MVH elnökének válaszlevele időközben megérkezett a Zsinat Elnökségéhez – 

érdemi változás nem történt, az egyházkerület vezetése tisztelettel javasolja, hogy az Egyházkerületi Tanács határozatban 

akadályozza meg a pályázati projektek megvalósításának elindítását mindaddig, amíg a Magyarországi Református Egyház a 

kormányzattól a finanszírozásra vonatkozóan elégséges garanciákkal nem rendelkezik. 

11/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa felszólítja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatain 

nyertes egyházközségeket, hogy a pályázati projekt megvalósításának előkészítését és a kivitelezést ne kezdjék el 

mindaddig, amíg a Magyarországi Református Egyház a finanszírozásra vonatkozóan elégséges garanciákkal nem 

rendelkezik, illetve az Egyházkerületi Elnökség arra engedélyt nem ad. 

12/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa az utófinanszírozott nyertes pályázatokhoz az elkülönített 

egyházkerületi előfinanszírozási hitelkeret terhére csak a megfelelő kormányzati garanciák megléte esetén 

engedélyezi a nyertes egyházközségek részére egyházkerületi előfinanszírozási hitel nyújtását. 
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A tanulmányi támogatás szabályozása 

Előterjesztés a 13–15/2010. ET. Határozatokhoz – Steinbach József 

Amint az ismeretes, a Dunántúli Református Egyházkerületben nagyon sok lelkipásztor folytat posztgraduális tanulmányokat, 

vagy vesz részt ún. másoddiplomás képzésben. A különböző oktatási intézmények ez irányú tevékenységüket költségtérítéses 

rendszerben végzik, ami azt jelenti, hogy tanulmányi félévenként a hallgatóknak a vonatkozó intézmény által megállapított 

tandíjat kell fizetni. 

Lelkipásztoraink anyagi helyzetüknél fogva ezt a tandíjat nem tudják fizetni, ezért kialakult az a gyakorlat, hogy kérvényben  az 

Egyházkerület elnökségéhez fordulnak tanulmányi támogatásért. Ugyancsak kialakult az a gyakorlat, hogy a tanulmányi 

támogatási kérelmek szinte „automatikusan” pozitív elbírálásban részesültek, s az Egyházkerület pénztára többnyire 

közvetlenül az oktatási intézménynek utalta az igényelt esedékes összeget. 

A Dunántúli Református Egyházkerület Isten iránti hálaadással állapítja meg, hogy egyre több lelkipásztor élni kíván a 

másoddiplomás képzés sok lehetőségével. Ezért a lelkipásztoroknak a tanulmányi tevékenységét a továbbiakban is támogatni 

kívánja. 

Ugyanakkor, tekintettel a beérkező kérelmek sokféle és szaporodó voltára, szükséges a tanulmányi támogatás rendszerének a 
szabályozása mind tartalmi, mind jogi szempontból. Egyházkerületünk mindenekelőtt olyan tanulmányi tevékenységet kíván 

támogatni, amely bizonyíthatóan és nyilvánvalóan elősegíti azt, hogy az adott lelkipásztor a szolgálati helyén a munkáját még 

magasabb színvonalon végezhesse. Ezért kívánatos, hogy a tanulmányi támogatási kérelmek egyedi elbírálás alá kerüljenek. A 

bíráló bizottság szerepét az esperes-gondnoki értekezlet tölthetné be. Ugyancsak kívánatos, hogy a támogató és a támogatott 

között szerződés jöjjön létre, amely biztosítja a hallgatót a várható támogatásról, szabályozza a támogatási időtartamot és 

rögzíti a támogató és a támogatott jogait és kötelességeit. 

13/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület továbbra is támogatja azoknak a lelkipásztor-hallgatóknak a tanulmányait, 

akik már eddig is részt vettek a támogatási rendszerben. Ezekkel a hallgatókkal az Egyházkerület pótlólag 2010. 

augusztus 31-ig szerződést köt. 

14/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa által átruházott hatáskörben e határozat hatályba lépését követően a 

tanulmányi támogatási kérelmeket az esperes-gondnoki értekezlet felkért szakértők (PRTA képviselete és 

egyházkerületi tanulmányi előadó) bevonásával egyedileg bírálja el. 

15/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület, mint támogató, minden tanulmányi támogatásban részesülő hallgatóval 

köteles szerződést kötni. Az Egyházkerületi Tanács megbízza az Egyházkerület Elnökségét, hogy az Egyházkerület 

jogtanácsosainak bevonásával készítsen tanulmányi támogatási szerződést. Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza 

az elnökséget, hogy a tanulmányi támogatási szerződést mind a már meglévő támogatások esetében, mind az új 

kérelmek pozitív elbírálását követően az Egyházkerület nevében aláírja. 

 

Szakelőadói formanyomtatványok 

Előterjesztés 16/2010. ET. Határozathoz – Köntös László 

Mindnyájunk közös tapasztalata, hogy az Egyházkerületi közgyűlésre benyújtott szakelőadói jelentések nagy egyenetlenséget 

mutatnak. Ennek valószínűleg az az oka, hogy Egyházkerületünk mindez idáig nem vezetett be olyan egységes előadói 

kérdőíveket, amelyeknek segítségével az egyházmegyei előadók azonos szempontsor alapján készült jelentéseket tudtak volna 

felterjeszteni az egyházkerületi előadóknak. Ezért azt kezdeményezzük, hogy készüljenek egységes előadói 
formanyomtatványok, amelyeknek szempontrendszerét az esperes-gondnoki értekezlet dolgozza ki, a következő 

egyházkerületi tanácsülésre, hogy az őszi egyházkerületi közgyűlés elé kerülő előadói jelentések már az új 

formanyomtatványok alapján készülhessenek. 

16/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa megbízza az esperes-gondnoki értekezletet, hogy az Egyházkerület 

következő tanácsülésére dolgozzon ki egységes előadói formanyomtatványokat. 
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EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS 

Pápa, 2010. március 24. 

 

 

17/2010. ET Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács kimondja megalakulását, megállapítja határozatképességét.  

A távol maradottak kimentését elfogadja. 

 

Napirend 

Előterjesztés a 18/2010. ET. Határozathoz – Köntös László 

 

Időpont Napirendi pont Előterjesztő 

10.00 1.) Igeolvasás, imádság Lentulai Attila 

10.05 2. ) Alakulás és tárgysorozat Köntös László 

10.15 3. ) Megnyitó Dr. Huszár Pál 

10.20 4.) Intézményi költségvetések Bellai Zoltán 

~ 5.) A 2012. évi REND helyszíne és időpontja Steinbach József 

~ 6.) Egyéb ügyek 
 

 

12.00 Ebéd  

 

18/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a kiosztott napirend-tervezet szerinti tárgysorozatot elfogadja. 

19/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a jegyzőkönyv vezetésére Nagy Béla egyházmegyei tanácsost, annak hitelesítésére a Pápai 

Református Egyházmegye Elnökségét kéri fel. 

 

Intézményi költségvetések 

Előterjesztés a 20–31/2010. ET. Határozatokhoz – Bellai Zoltán 

Tisztelettel jelentem, hogy mintegy két hónapos előkészítő munka nyomán elkészültek az egyházkerületi fenntartásban 

működő intézmények költségvetései. 

Mint ismeretes, jelenleg összesen tíz egyházkerületi intézményünk van:  

1. Református Kollégium Gimnáziuma (Pápa) 
2. Református Kollégium Tatai Gimnáziuma (Tata) 

3. Református Teológiai Akadémia (Pápa) 

4. Egyházkerületi Tudományos Gyűjtemények (Pápa) 

5. Tánc-Lánc Művészeti Alapiskola (Pápa) 

6. Dadi Általános Iskola (a pápai gimnázium tagintézménye Dadon) 

7. „Őszikék” Idősek Otthona (Hévíz) 

8. „Árvácska” Anya- és Csecsemőotthon (Nágocs) 

9. Siloám Missziói Otthon (Balatonfüred) 

10. Missziói Otthon (Tótvázsony). 

 

Intézményeink 2010. január 25-ig benyújtották 2010. évi költségvetésük tervezetét, majd megkezdődtek az egyeztető 
megbeszélések az egyházkerületi vezetés és az intézményvezetések között. 

Tudott volt már a tervezés időszakában, az egyeztető megbeszélések során pedig nyilvánvalóvá lett, hogy állami normatívából 

és kiegészítő állami támogatásból működő intézményeink némelyike – az állami támogatások drasztikus csökkentése miatt – 

működőképessége megőrzéséhez tetemes fenntartói támogatásra szorul. A valós igények teljesíthetősége érdekében újra kellett 

gondolnunk az egyházkerületi költségvetést, az eredetileg tervezettnél több forrást voltunk kénytelenek az intézmények 

fenntartásához rendelni. 
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Az egyházkerületi vezetés tíz intézményi költségvetés közül kilencet változatlan formában terjeszt az Egyházkerületi Tanács 

elé. Az „Őszikék” Idősek Otthona költségvetésének bevételi-szükségleti főszámait az egyházkerületi vezetés irreálisnak ítélte, 

ezért – külső szakértők bevonásával – elrendelte a költségvetés átdolgozását. Az „Őszikék” Idősek Otthona költségvetése 

ebben az átdolgozott formában kerül az Egyházkerületi Tanács elé. 

Az egyes intézmények költségvetését van lehetősége az Egyházkerületi Tanács tagjainak kinyomtatott és kivetített formában is 

megtekinteni. Engedtessék meg, hogy a bevételi-szükségleti főösszegeket, valamint a fenntartói támogatást bemutató összesítő 

táblázat segítségével néhány megjegyzést fűzzek az egyes költségvetésekhez: 

 

Sorsz. Intézmény Bevétel Szükséglet Támogatás  

1.  Pápai Ref. Kollégium Gimnáziuma 374.119.000,- 374.119.000,- 26.255.000,- „I” 

2.  Pápai Ref. Kollégium Tatai Gimnáziuma 137.981.000,- 137.981.000,- --- --- 

3.  Pápai Ref. Teológiai Akadémia 170.000.000,- 170.000.000,- 14.000.000,- „I” 

4.  DREK Tudományos Gyűjteményei 38.010.971,- 38.010.971,- --- --- 

5.  „Tánc-lánc” Művészeti Alapiskola 33.627.000,- 33.627.000,- 10.787.000,- „I” 

6.  Pápai Ref. Kollégium Dadi Ált. Iskolája 46.351.000,- 46.351.000,- 1.847.000,- „I” 

7.  „Őszikék” Idősek Otthona   --- --- 

8.  „Árvácska” Anya- és Csecsemő Otthon 51.000.000,- 51.000.000,- 4.000.000,- „D” 

9.  Siloám Missziói Otthon 17.500.000,- 17.500.000,- 5.000.000,- „M” 

10.  Tótvázsonyi Missziói Otthon 12.850.000,- 12.850.000,- 1.580.000,- „M” 

11.  Működtetés összesen: 881.438.971,- 63.469.000,-  

12.  „Őszikék” bérleti díja  18.000.000,- 18.000.000,- „D” 

13.  Összesen: 901.438.971,- 81.469.000,-  

1. Pápai gimnáziumunk nagyon súlyos anyagi helyzetbe került a normatíva-csökkentések miatt. Az első költ-
ségvetés-tervezet csaknem hetvenmilliós hiánnyal készült, ezt sikerült „lefaragni” nagyon kemény belső in-

tézkedésekkel a táblázatban látható és fenntartói támogatásként javasolt 26.255.000,- Ft-ra. Költségvetése 

bevétel-szükségleti végösszege 374.119.000,- Ft.  

2. A jelenleg még egyházkerületi fenntartású tatai gimnázium nem igényelt költségvetési támogatást. Költ-

ségvetése bevétel-szükségleti végösszege 137.981.000,- Ft. 

3. A PRTA „ősi jussként” 12.000.000,- Ft fenntartói támogatást, valamint a Kálvin-intézet költségeire 

2.000.000,- hozzájárulást igényelt. Költségvetésében nagyon jelentős a beruházási tétel (56.500.000,- Ft), a 

korábbi évek megtakarításaiból. A költségvetés bevétel-szükségleti végösszege 170.000.000,- Ft. 

4. A DREK Tudományos Gyűjteményei nem igényelt fenntartói támogatást. Szükséges ugyanakkor jelezni, 

hogy a kizárólag állami támogatásból összeálló gyűjteményi költségvetés „borotvaélen táncol”, megtörtén-

het, hogy egyensúlyban tartásához szükség lesz fenntartói segítségre. Nem a működés körébe tartozik, 

mégis megemlítendő, hogy a Tudományos Gyűjtemények rendeltetésszerű működéséhez nagyon jelentős 
fejlesztésekre volna szükség (levéltár, könyvraktár, szászezres ideiglenesen elhelyezett könyvtári anyag, 

méltó kiállító-terem, stb.). Az egyházkerületi vezetés dolgozik azon, hogy ezekben előrelépés következhes-

sen be. 

5. A „Tánc-lánc” művészeti alapiskola támogatási igénye eredetileg duplája volt a most javasolt – az intéz-

ményi keretösszeg terhére kifizetendő – 10.787.000,- Ft-nak. Az egyházkerületi vezetés nagyon szigorú 

megszorító intézkedéseket kért az iskolavezetéstől, ezek végeredménye a 33.627.000,- Ft bevétel-

szükségleti végösszegű költségvetés. 

6. A Dadi Általános Iskola a pápai gimnázium tagintézményeként működik. Az alacsony tanulói létszánból 

adódik, hogy a normatívákból és az önkormányzati támogatásból nem tud megállni a maga lábán. Javasol-

juk 1.847.000,- Ft fenntartói támogatás megítélését, az intézményi keretösszeg terhére. A költségvetés be-

vétel szükségleti végösszege 46.351.000,- Ft. 
7. A hévízi „Őszikék” Idősek Otthona költségvetése az otthon 2009. évi gazdálkodásának folyamatban lévő 

átvilágítása miatt nem kerül ma az Egyházkerületi Tanács elé. Az egyházkerületi vezetés javasolja, hogy az 

intézmény 2010. évi költségvetése a 2009. évi beszámolóval együtt kerüljön majd elfogadásra, a soron kö-

vetkező egyházkerületi tanácsülésen. 

8. A nágocsi „Árvácska” Anya- és Csecsemőotthon részére az egyházkerületi vezetés javasolja 4.000.000,- Ft 

fenntartói támogatás megítélését, az egyházkerület területén működő diakóniai intézmények részére elkü-

lönített keretösszeg terhére. Az intézmény költségvetésének bevétel-szükségleti végösszege 51.000.000,- 

Ft. 

9. A balatonfüredi Siloám Missziói Otthon költségvetésének bevétel-szükségleti végösszege 17.500.000,- Ft. 

Az egyházkerületi vezetés a missziói keretösszeg terhére 5.000.000,- Ft költségvetési támogatás megítélé-

sét javasolja oly módon, hogy azzal – elszámolás alapján – elsősorban az Otthonban helyet kapó egyházke-
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rületi rendezvények (gondnoki konferenciák, lelkésztovábbképző, stb.) költségeihez járuljon hozzá az egy-

házkerület. 

10.  A Tótvázsonyi Missziói Otthon költségvetésének bevétel-szükségleti végösszege 12.850.000,- Ft amelyhez 

az egyházkerületi vezetés 1.580.000,- Ft támogatást javasol, a missziói keretösszeg terhére. Csupán tájé-

koztatásul: a Missziói Otthon nyereségesen működik, azonban a tényleges munkát már nem végző igazgató 

lelkész javadalmát és természetbeni járandóságait már nem képes „kitermelni”, ezért szükséges az intéz-

mény támogatása. 

11.  Külön soron jelenik meg a költségvetéseket összesítő táblázatban az „Őszikék” Idősek Otthona két hévízi 

épületének bérleti díja, 18.000.000,- Ft összegben. Jó reménységünk van arra nézve, hogy ez a tétel idén 
utoljára terheli költségvetésünket. 

 

Mindent összevetve: az egyházkerület 2010. évi költségvetéséből egyházkerületi fenntartású közoktatási, művészetoktatási és 

felsőoktatási intézményeink 52.889.000,- Ft, diakóniai intézményeink 22.000.000,- Ft, missziói intézményeink pedig 

6.580.000,- Ft támogatást kapnak. Az intézményeink működtetésére fordított 2010. évi tervezett teljes összeg 81.469.000,- Ft. 

 

Befejezésül engedtessék meg annak hangsúlyozása, hogy a bemutatott intézményi költségvetések két kivételtől (PRTA, 

Árvácska) eltekintve nem tartalmaznak fejlesztésre vagy rekonstrukcióra vonatkozó tételeket, holott csaknem mindegyik 

egyházkerületi intézményünk fejlesztések és/vagy felújítások után kiált. A jelenlegi anyagi helyzetben nincs lehetőségünk erre 

vonatkozó összegeket elkülöníteni. Ugyanakkor mindent megtesz az egyházkerületi vezetés azért, hogy pályázati forrásokat 

mozgósítson a többmilliárdos értékű ingatlanvagyon kívánatos állapotba hozására. Jelenleg is több pályázat előkészítése folyik, 

és a jövőben is igyekszünk minden kínálkozó lehetőséget megragadni. 
Tisztelettel előterjesztem az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatokat: 

 

20/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma 2010. évi költségvetését 

374.119.000,- Ft. bevétel-szükségleti végösszeggel, az egyházkerületi intézményi keret terhére nyújtott 26.255.000,- 

Ft fenntartói támogatással elfogadja. 

21/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma 2010. évi 

költségvetését 137.981.000,- Ft bevétel-szükségleti végösszeggel elfogadja. 

22/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Pápai Református Teológiai Akadémia 2010. évi költségvetését 
170.000.000,- Ft bevétel-szükségleti végösszeggel, az egyházkerületi intézményi keret terhére nyújtott 14.000.000,- Ft 

fenntartói támogatással elfogadja. 

23/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei 

2010. évi költségvetését 38.010.971,- Ft bevétel-szükségleti végösszeggel elfogadja. 

24/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a „Tánc-lánc” Művészeti Alapiskola 2010. évi költségvetését 

33.627.000,- Ft. bevétel-szükségleti végösszeggel, az egyházkerületi intézményi keret terhére nyújtott 10.787.0000,- 

Ft fenntartói támogatással elfogadja. 

25/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Pápai Református Kollégium Dadi Általános Iskolája 2010. évi 
költségvetését 46.351.000,- Ft bevétel-szükségleti végösszeggel, az egyházkerületi intézményi keret terhére nyújtott 

1.847.000,- Ft fenntartói támogatással elfogadja. 

26/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa elrendeli, hogy az „Őszikék” Idősek Otthona átdolgozott 

költségvetése a 2009. évi intézményi beszámolóval együtt kerüljön a következő egyházkerületi tanácsülés elé. Az 

Egyházkerületi Tanács elrendeli, hogy az Otthon 2010. évi költségvetésének elkészültéig az intézmény gazdálkodása 

kerüljön az egyházkerületi vezetés felügyelete alá. A Tanács felhatalmazza az Egyházkerületi Elnökséget az ehhez 

szükséges lépések megtételére. 

27/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa az „Árvácska” Anya- és Csecsemőotthon 2010. évi költségvetését 

51.000.000,- Ft bevétel-szükségleti végösszeggel, az egyházkerületi diakóniai keret terhére nyújtott 4.000.000,- Ft 

fenntartói támogatással elfogadja. 
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28/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Siloám Missziói Otthon 2010. évi költségvetését 17.500.000,- Ft 

bevétel-szükségleti végösszeggel, az egyházkerületi missziói keret terhére nyújtott 5.000.000,- Ft fenntartói 

támogatással elfogadja. 

29/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Tótvázsonyi Missziói Otthon 2010. évi költségvetését 12.850.000,- 

Ft bevétel-szükségleti végösszeggel, az egyházkerületi missziói keret terhére nyújtott 1.580.000,- Ft fenntartói 

támogatással elfogadja. 

30/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa felkéri és felhatalmazza az Egyházkerületi Elnökséget, hogy a 

rendkívül nehéz költségvetési év során folyamatosan kísérje figyelemmel és ellenőrizze az intézmények elfogadott 

költségvetés szerinti gazdálkodását. Az Egyházkerületi Tanács egyúttal elrendeli, hogy az egyházkerületi intézmények 

negyedévenként (a negyedévet követő hónap 15. napjáig) nyújtsanak be főkönyvi kivonattal alátámasztott időszaki 

beszámolót a püspöki hivatalba. 

31/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa felkéri és felhatalmazza az Egyházkerületi Elnökséget, hogy a 

pályázati és egyéb lehetőségeket kihasználva tegyen meg mindent az intézményi fejlesztések és felújítások 

előmozdítása érdekében. 

 

A 2012. évi REND helyszíne és időpontja 

Előterjesztés a 32–33/2010. ET. Határozatokhoz – Steinbach József 

32/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács kimondja, hogy a 2012. évi Református Egyházi Napok – Dunántúl rendezvény 2012-ben 

június 29-től július 1-jéig a Mezőföldi Egyházmegye területén rendeztessék meg.  

A 2012. évi REND mottója: „Ti vagytok a föld sója” (Mt 5,13). 

33/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács engedélyezi, hogy Dr. Hanula Gergely a lelkészi (II. lelkészképesítő) vizsgát a Dunántúli 

Református Egyházkerület Lelkészképesítő Bizottsága előtt 2010. június 25-én letegye. 

 

 

  



21 

Dunántúli Református Közlöny — II. évfolyam (2010) 1. szám 

EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS 

Pápa, 2010. május 5. 

 

 

 

34/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács kimondja megalakulását, megállapítja határozatképességét. A távol maradottak kimentését 

elfogadja. 

 

Napirend 

Előterjesztés a 35/2010.ET. Határozathoz 

 

Időpont Napirendi pont Előterjesztő 

10.00 1.) Igeolvasás, imádság Szakál Péter 

10.05 2.) Alakulás és tárgysorozat Köntös László 

10.15 3.) Főgondnoki megnyitó Dr. Huszár Pál 

10.20 4.) Püspöki beszámoló az elmúlt negyed évről Steinbach József 

10.35 

5.) Az Egyházkerület és intézményeinek 2009. évi zárószámadása 

és az ehhez kapcsolódó számvizsgálói jelentések 

 Egyházkerület 

 PRTA 

 Pápai gimnázium 

 Tatai Gimnázium 

 Gyűjtemények 

 „Tánc Lánc” 

 Dadi Általános Iskola 

 Tótvázsonyi Otthon 

 Siloám 

 „Árvácska” 

 „Őszikék” 

Szemeti Ferenc 

Bellai Zoltán 

11.35 6.) A 2012. évi REND időpontjának módosítása 
Imre Bálint 

 

11.40 7.) „Pro Pannonia Reformata” díjak 

Steinbach József 

Máté László 

Nagy Csaba 

Köntös László 

Kuti Géza 

11.55 
8.) Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Középiskolája, 

Általános Iskolája, Diákotthonai és Könyvtára nevének módosítása 
Kovács Dániel 

 9.) Egyéb – REND 2010. tájékoztató  

12.30 Ebéd  

 

35/2010. ET Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a kiosztott napirend-tervezet szerinti tárgysorozatot elfogadja. 

36/2010. ET Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a jegyzőkönyv vezetésére Nagy Béla egyházmegyei tanácsost, annak hitelesítésére a 

Somogyi Református Egyházmegye Elnökségét kéri fel. 

 

Az Egyházkerület és intézményeinek 2009. évi zárószámadása 

Előterjesztés a 37–47/2010. ET. Határozatokhoz – Bellai Zoltán 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa az egyházkerületi fenntartású intézmények 2009. évi beszámolóját – a 
számvizsgáló bizottság jelentésében foglaltak figyelembe vételével – az alábbi összesítő táblázat szerinti bevétel-szükségleti 

végösszegekkel jóváhagyja.  
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Intézmény Bevétel Szükséglet Eredmény 

Dunántúli Református Egyházkerület 1.033.922.940.  982.228.211.- 51.694.729.- 

Pápai Ref. Kollégium Gimnáziuma 426.346.000,- 416.699.000,- 9.647.000,- 

Pápai Ref. Kollégium Tatai Gimnáziuma 165.118.000,- 141.904.000,- 23.214.000,- 

Pápai Ref. Teológiai Akadémia 119.653.978,- 98.693.493,- 20.960.485,- 

DREK Tudományos Gyűjteményei 55.108.844,- 53.632.873,- 1.475.971,- 

PRK „Tánc-lánc” Művészeti Alapiskolája 36.330.000,- 44.699.000,- -8.369.000,- 

Pápai Ref. Kollégium Dadi Ált. Iskolája 49.258.279,- 49.033.776,- 224.503,- 

„Őszikék” Idősek Otthona 97.684.000,- 95.783.000,- 1.901.000,- 

„Árvácska” Anya- és Csecsemőotthon 58.579.834,- 62.769.786,- -4.189.952,- 

Siloám Missziói Otthon 15.622.488,- 14.827.839,- 794.649,- 

Tótvázsonyi Missziói Otthon 49.186.804,- 48.032.944,- 1.153.860,- 

 

37/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Dunántúli Református Egyházkerület 2009. évi zárószámadását 1.033.922.940. - Ft 

bevétellel, 982.228.211.- Ft kiadással, 51.694.729.- Ft maradvánnyal elfogadja. 

38/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Pápai Református Teológiai Akadémia 2009. évi zárószámadását elfogadja. 

39/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma 2009. évi zárószámadását elfogadja. 

40/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma 2009. évi zárószámadását elfogadja. 

41/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek 2009. évi 

zárószámadását elfogadja. 

42/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Művészeti Alapiskolájának 2009. évi 

zárószámadását elfogadja. 

43/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Pápai Református Kollégium Dadi Általános Iskolájának 2009. évi zárószámadását 

elfogadja. 

44/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Tótvázsonyi Református Missziói és Szeretetszolgálati Otthon 2009. évi zárószámadását 

elfogadja. 

45/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Siloám Református Missziói Otthon 2009. évi zárószámadását elfogadja. 

46/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács az „Árvácska” Anya- és Csecsemőotthon 2009. évi zárószámadását elfogadja. 

47/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Őszikék Időskorúak Otthona 2009. évi zárószámadását a Számvizsgáló Bizottság 

jelentésétől feltételezetten elfogadja. 

 

A 2012. évi REND időpontjának módosítása és helyszíne 

Előterjesztés a 48/2010. ET. Határozathoz – Imre Bálint 

A 2012-ben esedékes Református Egyházi Napok – Dunántúl programsorozat a Mezőföldi Református Egyházmegye területén 

kerül megrendezésre. Előzetes egyeztetések alapján két egyházközség jelentkezett: Mór és Székesfehérvár, mint helyszínt adó. 

A bejárások alapján mindkét helyszín alkalmas lehet, ezért a feszültségek elkerülése érdekében az egyházmegye elnöksége 
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kérte főtiszteletű püspök urat, hogy az Egyházkerületi Tanács határozzon a helyszín felől. Székesfehérváron a legalkalmasabb 

terület a Videoton FC intézmény komplexuma. Itt a parkoltatástól a különböző színpadok elhelyezésén át az infrastruktúráig 

minden biztosított. A már elfogadott időpontban azonban előzetesen nem tudják a helyszínt biztosítani. Ennek oka a labdarúgó 

csapat nemzetközi szereplése. Amennyiben nemzetközi kupában indulhat a csapat, ebben az időpontban kell játszani a 

selejtező mérkőzést. 

Ezért a Mezőföldi Református Egyházmegye elnöksége javasolja, hogy az Egyházkerületi Tanács módosítsa a 2012-es REND 

időpontjára vonatkozó határozatát, 2012.június 22–24-re. 

48/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a 32/2010. ET. határozatot akként módosítja, hogy a 2012. évi REND 
június 22–24. között kerüljön megrendezésre Székesfehérváron. 

 

Felterjesztések „Pro Pannonia Reformata” díjra – lásd: Napirend 

49/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület „Pro Pannonia Reformata” díjával kitüntetettek a 2010. esztendőben: 

 Dr. Márkus Mihály püspök 

 Nagy Géza gondnok 

 Szabó Lajos ny. esperes 

 Szakál Elemér ny. esperes 

 id. Tislér Géza ny. lelkészi főjegyző 

 

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Középiskolája, Diákotthonai és Könyvtára nevének 

és alapító okiratának módosítása 

Előterjesztés az 50–51/2010. ET. Határozatokhoz – Kovács Dániel 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése legutóbbi ülésén, Pápán a 8/2010. EK. Határozatában a folyó év 

szeptemberében indítani tervezett művészeti szakközépiskolai tagozat nevét így határozta meg: 

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Középiskolája, Általános Iskolája, Diákotthonai és Könyvtára 

Ehhez képest készült el az induló új iskolatípus Alapító Okirata és került benyújtásra a Veszprém Megyei Közgyűlés 

Főjegyzőjéhez engedélyeztetésre.  Az engedélyeztetési folyamatban Főjegyző Úr kifogást emelt az intézménynévben szereplő 

„Középiskolája” kifejezés ellen azzal az indoklással, hogy a kifejezés, mint gyűjtőfogalom, nem alkalmas az új iskolatípus 
lényegének kifejezésére, helyette a „Szakközépiskolája” kifejezést kell használni.  

Az intézmény teljes új nevének tehát így kell szólnia: 

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája, Általános iskolája, Diákotthonai és Könyvtára 

Lényegében egyetlen szótag beszúrásáról van szó: „Középiskolája” helyett: „Szakközépiskolája”. 

Kérésünk: a változtatás elrendelése és a miatta módosított Alapító Okirat elfogadása. 

50/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Magyarországi Református Egyház alapszabályát megállapító 

1994. évi II. tv. 127 §. (3) bekezdése alapján, az Egyházkerületi Tanácsra ruházott joggal élve módosítja a 8/2010. EK 

határozatnak a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Középiskolája nevére vonatkozó részét, és 

elrendeli az Alapító Okirat ennek megfelelő módosítását az alábbiak szerint: 

7. Az intézmény nevében a „Művészeti Középiskola” „Művészeti Szakközépiskola” megnevezésre módosul. 

A teljes új név így szól: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája, Általános 

Iskolája, Diákotthonai és Könyvtára 

51/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács 50/2010. ET határozat alapján a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti 

Szakközépiskolája, Diákotthonai és Könyvtára módosított Alapító Okiratát elfogadja. 

 

 

  



24 

Dunántúli Református Közlöny — II. évfolyam (2010) 1. szám 

EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS 

Pápa, 2010. június 8. 

 

 

 

52/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács kimondja megalakulását, megállapítja határozatképességét. A távolmaradottak kimentését 

elfogadja. 

 

Napirend 

Előterjesztés az 53/2010. ET. Határozathoz – Köntös László 

 

Időpont Napirendi pont Előterjesztő 

10.00 1.) Igeolvasás, imádság Szakál Péter 

10.05 2.) Alakulás és tárgysorozat Köntös László 

10.15 3.) Főgondnoki megnyitó Dr. Huszár Pál 

10.20 4.) Egyházmegyei zárószámadások 
Bellai Zoltán, 

Szemeti Ferenc 

10.35 5.) Egyházmegyei költségvetések 
Bellai Zoltán; 

Szemeti Ferenc 

10.50 

6.) A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és 

Művészeti Szakközépiskolája - Alapító Okirat, SZMSZ 

és Pedagógiai program módosítás 

Kovács Dániel 

11.10 7.) REND beszámoló ifj. Márkus Mihály 

11.30 8.) Egyéb   

 

53/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a kiosztott napirend-tervezet szerinti tárgysorozatot elfogadja. 

54/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a jegyzőkönyv vezetésére Tóth András egyházmegyei főjegyzőt, annak hitelesítésére a 

Pápai Református Egyházmegye Elnökségét kéri fel. 

 

Az egyházmegyék 2009. évi zárószámadása 

Előterjesztés az 55–60/2010. ET. Határozatokhoz – Bellai Zoltán 

Sorsz. Egyházmegye Bevétel Kiadás Maradvány 

1.  Mezőföld 33.295.752,- 30.270.104,- 3.025.648,- 

2.  Őrség 22.420.650,- 16.524.778,- 5.895.872,- 

3.  Pápa 40.684.357,- 38.362.613,- 2.321.744,- 

4.  Somogy 42.387.336,- 40.123.004,- 2.264.332,- 

5.  Tata 44.794.427,- 40.756.657,- 4.037.770,- 

6.  Veszprém 36.174.903,- 32.039.851,- 4.135.052,- 

 

55/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Mezőföldi Református Egyházmegye 2009. évi zárószámadását 33.295.752,- Ft 

bevétellel, 30.270.104,- Ft kiadással és 3.025.648,- Ft maradvánnyal elfogadja. 

56/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács az Őrségi Református Egyházmegye 2009. évi zárószámadását 22.420.650,- Ft bevétellel, 

16.524.778,- Ft kiadással és 5.895.872,- Ft maradvánnyal elfogadja. 
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57/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Pápai Református Egyházmegye 2009. évi zárószámadását 40.684.357,- Ft bevétellel, 

38.362.613,- kiadással és 2.321.744,- maradvánnyal elfogadja. 

58/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Somogyi Református Egyházmegye 2009. évi zárószámadását 42.387.336,- Ft bevétellel, 

40.123.004,- Ft kiadással és 2.264.332,- Ft maradvánnyal elfogadja. 

59/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Tatai Református Egyházmegye 2009. évi zárószámadását 44.794.427,- Ft bevétellel, 

32.039.851,- Ft kiadással és 4.037.770,- Ft maradvánnyal elfogadja. 

60/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Veszprémi Református Egyházmegye 2009. évi zárószámadását 36.174.903,- Ft 

bevétellel, 32.039.851,- Ft kiadással és 4.135.052,- Ft maradvánnyal elfogadja. 

 

Az egyházmegyék 2010. évi költségvetése 

Előterjesztés a 61–66/2010. ET. Határozatokhoz – Bellai Zoltán 

Sorsz. Egyházmegye Bevétel Kiadás 

1.  Mezőföld 35.000.000,- 35.000.000,- 

2.  Őrség 22.361.900,- 22.361.900,- 

3.  Pápa 37.000.000,- 37.000.000,- 

4.  Somogy 44.575.000,- 44.575.000,- 

5.  Tata 32.101.826,- 32.101.826,- 

6.  Veszprém 41.534.717,- 41.534.717,- 

 

61/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Mezőföldi Református Egyházmegye 2010. évi költségvetését 35.000.000,- Ft bevétellel 

és 35.000.000,- Ft kiadással elfogadja. 

62/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács az Őrségi Református Egyházmegye 2010. évi költségvetését 22.361.900,- Ft bevétellel és 

22.361.900,- Ft kiadással elfogadja. 

63/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Pápai Református Egyházmegye 2010. évi költségvetését 37.000.000,- Ft bevétellel és 

37.000.000,- Ft kiadással elfogadja. 

64/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Somogyi Református Egyházmegye 2010. évi költségvetését 44.575.000,- Ft bevétellel és 

44.575.000,- Ft kiadással elfogadja. 

65/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Tatai Református Egyházmegye 2010. évi költségvetését 32.101.826,- Ft bevétellel és 

32.101.826,- Ft kiadással elfogadja. 

66/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Veszprémi Református Egyházmegye 2010. évi költségvetését 41.534.717,- Ft bevétellel 

és 41.534.717,- Ft kiadással elfogadja. 

 

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Alapító Okiratának 

és SZMSZ-ének módosítása  

Előterjesztés 67–83/2010. ET. Határozatokhoz – Kovács Dániel 

Mint tudjuk, javában tart a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában az új iskolaprofil, a Művészeti Szakközépiskola 

ez év őszi beindításához a Működési Engedély megszerzésének folyamata. Ehhez a terjedelmes dokumentációt az intézmény 

benyújtotta a Veszprém Megyei Önkormányzat Főjegyzőjéhez, aki az anyagot szakértőnek adta ki vizsgálatra. A szakértő a 
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személyesen végzett helyszíni szemle után megküldte a hiánypótlási és korrigálási jegyzéket, amely maga után vonja a 

beküldött alapdokumentumok, az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), és a Pedagógiai 

Program) többnyire formai módosítását. A módosítás joga az Egyházkerületi Tanácsot illeti meg.  

 

Módosítások 

a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája 

Alapító Okiratában 

Kérem, hogy a Dunántúli Református Egyházkerületi Tanács, mint intézményfenntartó fogadja el a Pápai Református 

Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Alapító Okiratát az alábbi módosításokkal: 

1. Az oktatandó képző-. ipar- és táncművészeti „szakok” megnevezést „művészeti ágak” megnevezésre kell változtatni. 

2. A művészeti ágak közül törölni kell a „dekoratőr” művészeti ágat. 

3. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszámot nem összességében kell megjelölni 520 főben, hanem bontva, 

így: gimnázium: 480 fő, művészeti szakközépiskola: 40 fő. 

4. A 8500 Pápa, Csatorna u. 26. szám alatti telephelynek meg kell jelölni a pontos funkcióját is, így: a Pápai 

Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Szakoktató Műhelye, 8500 Pápa, 

Csatorna u. 26. 

67/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Alapító 
Okiratában írt „képző-, ipar és táncművészeti „szakok”  megnevezést  „művészeti ágak” megnevezésre módosítja. 

68/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Alapító 

Okiratában felsorolt művészeti ágak közül törli a „dekoratőr” művészeti ágat. 

69/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Alapító 

Okiratában meghatározott felvehető 520 fő maximális tanulólétszámot az alábbi bontásban jelöli meg: a gimnáziumba 

felvehető maximális tanulólétszám: 480 fő, a művészeti szakközépiskolába felvehető maximális tanulólétszám: 40 fő.  

70/2010. ET. Határozat 

Az egyházkerületi Tanács a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Alapító 

Okiratában bejegyzett 8500 Pápa, Csatorna u. 26. szám alatti telephely funkcióját így határozza meg: a Pápai 
Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Szakoktató Műhelye, 8500 Pápa, Csatorna u. 

26.  

 

Módosítások 

a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája 

Szervezeti és Működési Szabályzatában 

(A Szervezeti és Működési Szabályzatnak az 1. pontja áll összefüggésben az új iskolatípus indításával, 2-6. pontja ettől 

független működési aktualitás.) 

 
Kérem, hogy a Dunántúli Református Egyházkerületi Tanács, mint intézményfenntartó fogadja el a Pápai Református 

Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi módosításokkal: 

1. Rögzítse az SZMSZ-ben az intézmény új teljes, rövid és rövidített nevét. 

2. A Gazdasági-, Ellátó- és Élelmezési Részleg nevét Gazdasági Hivatal névre módosítsa. 

3. A Gazdasági Hivatal működési rendjében pontosítsa a kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés 

tevékenységeket. 

4. Tekintettel az Intézmény jelentős évi költségvetési volumenére és arra a körülményre, hogy a Gazdasági Vezető a 

normatívák igénylésével és elszámolásával jelentős fenntartói feladatot vállal át, módosítsa a Gazdasági vezető 

kinevezésének és felmentésének szabályait a következőképpen: A Gazdasági Vezetőt ezentúl az Igazgató 

javaslatára, az Igazgatótanács jóváhagyásával a Dunántúli Református Egyházkerületi Tanács nevezze ki és 

mentse fel. A munkáltató jogok a továbbiakban is az Igazgatót illessék. 
5. Az SZMSZ jelenlegi szabályozása szerint az Internátus vezetésével valamelyik igazgatóhelyettest kell megbízni. 

Tekintettel arra, hogy finanszírozási okok miatt az Intézmény a továbbiakban nem három, hanem csak két 

igazgatóhelyettessel működik, kérem a kinevezhető személyek körének ezt a behatárolását megszüntetni.  

6. Az Iskolatanács fejezetcímet kérem Igazgatóság fejezetcímre módosítani a fejezet tartalmának meghagyása mellett, 

mert az intézményi működésnek ez a része így fedi a valóságot. 
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71/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma  Szervezeti és Működési Szabályzatában a 

2010. június 8-án (egyidejűleg) elfogadott Alapító Okiratnak megfelelően a Pápai Református Kollégium 

Gimnáziuma elnevezést minden előfordulási helyen Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti 

Szakközépiskolája elnevezésre módosítja. Rögzíti, hogy az intézmény teljes neve:  

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája, Általános Iskolája, Diákotthonai és 

Könyvtára,  

az intézmény rövidített neve:  

P. R. K. Gimnáziuma és Műv. Szakközépiskolája. 

72/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Szervezeti és 

Működési Szabályzatában a Gazdasági-Ellátó részleg elnevezést Gazdasági Hivatal elnevezésre módosítja. 

73/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Szervezeti és 

Működési Szabályzatában rögzíti, hogy a Gazdasági Hivatal működésében kötelezettségvállalási és utalványozási 

joggal az Igazgatót, érvényesítési joggal a Gazdasági Vezetőt, illetve a Főkönyvi Könyvelőt ruházza fel. 

74/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács elrendeli, hogy a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti 

Szakközépiskolája Gazdasági Vezetőjét a határozat keltétől az Igazgató javaslatára, az Igazgatótanács jóváhagyásával 

a Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa nevezi ki és menti fel; a munkáltatói jogokat az Igazgató gyakorolja. 

75/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács feloldja azt a megkötést, hogy a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti 

Szakközépiskolája Internátusvezetőjét csak az igazgatóhelyettesek közül lehet megbízni.  

76/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Szervezeti és 

Működési Szabályzatában Az Iskolatanács fejezet címet Igazgatóság fejezet címre változtatja a fejezet teljes 

tartalmának meghagyása mellett. 

 

Módosítások 

a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája 

Pedagógiai Programjában 

Kérem, hogy a Dunántúli Református Egyházkerületi Tanács, mint intézményfenntartó fogadja el a Pápai Református 

Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Pedagógiai Programját az alábbi módosításokkal: 

 

1. az Intézmény új nevének átvezetése a Pedagógiai Programon. 

2. a négyéves gimnáziumra vonatkozó helyi tanterv átalakítása az ötéves szakközépiskolaira közismereti 

tantárgyanként 

3. a Pedagógiai Program kiegészítése minden közismereti tantárgy esetén a középszintű érettségi vizsga témaköreivel. 

4. a Pedagógiai Program kiegészítése az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elveivel 

5. a képzőművészeti szakmai programok megnevezése esetén a „rajz” elnevezés festészet elnevezésre változtatása 

6. a Tánc (néptánc, színpadi tánc), grafika, festészet átdolgozása a központi szakmai programoknak megfelelően 

7. annak rögzítése, hogy az érintett szakképesítések központi programja (tanterve), illetve ajánlott szakképzési 

programja a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv. 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kerültek 

kiadásra 

77/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács elrendeli az Intézmény új nevének átvezetését a Pedagógiai Programon a következőképpen. 

Az Intézmény teljes neve: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája, Általános 

Iskolája, Diákotthonai és Könyvtára. Az Intézmény rövid neve: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és 

Művészeti Szakközépiskolája. Az Intézmény rövidített neve: P. R. K. Gimnáziuma és Műv. Szakközépiskolája. 
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78/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács elrendeli a négyéves gimnáziumra vonatkozó helyi tanterv átalakítását a 

szakközépiskolaira, közismereti tantárgyanként. 

79/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács elrendeli a Pedagógiai Program kiegészítését minden közismereti tantárgy esetén a 

középszintű érettségi vizsga témaköreivel. 

80/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács elrendeli a Pedagógiai Program kiegészítését az oktatásban alkalmazható tankönyvek, 

tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveivel. 

81/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács elrendeli a szakmai programok megnevezése esetén a „rajz” elnevezést „festészet” 

elnevezésre változtatni. 

82/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács elrendeli a tánc (néptánc, színpadi tánc) grafika, festészet átdolgozását a központi szakmai 

programoknak megfelelően. 

83/2010. ET. Határozat 

Az Egyházkerületi Tanács elfogadja, hogy az érintett szakképesítések központi programja (tanterve), illetve ajánlott 

szakképzési programja a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. tv. 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint 

kerültek kiadásra. 

 

Dr. Hanula Gergely kérelme  

Előterjesztés a 84/2010. ET. Határozathoz – Steinbach József 

Dr. Hanula Gergely, a Pápai Református Teológiai Akadémia Újszövetségi Tanszékének docense kérelmet nyújtott be a lelkészi 

vizsgájával kapcsolatban. Azt kéri, hogy a Lelkészképesítő Bizottság a „teológiai doktori címre tekintettel a teológiai 

szaktárgyakból teendő szóbeli vizsgától tekintsen el”.  

84/2010. ET. Határozat 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa megállapítja, hogy Dr. Hanula Gergely a II. Lelkészképesítő vizsgára 

a vonatkozó szabályzatoknak megfelelően jelentkezett. Tekintettel arra, hogy Dr. Hanula Gergely tanársegédként, 

majd docensként a Pápai Református Teológiai Akadémia újszövetségi tanszékén tanít, újszövetségi tudományokból 

PhD tudományos fokozatot szerzett, a Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa Dr. Hanula Gergely 

vizsgarendjét a következőkben állapítja meg: 

 Dr. Hanula Gergely benyújtja dolgozatát, amelynek védésére a II. Lelkészképesítő vizsgán kerül sor. 

 A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa Dr. Hanula Gergelyt sikeres dolgozatvédés esetén a 2010. 

június 25-én sorra kerülő II. lelkészképesítő vizsga további szóbeli része alól felmenti. 
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EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS 

Pápa, 2010. június 25. 

 

 

 

84/2010. ET. Határozat: 

Az Egyházkerületi Tanács kimondja megalakulását, megállapítja határozatképességét, a távol maradottak kimentését 

elfogadja. 

 

Napirend 

Előterjesztés a 85/2010. ET. Határozathoz – Köntös László 

 

Időpont Napirendi pont Előterjesztő 

9.00 Igeolvasás, imádság Lentulai Attila 

9.05 Alakulás Köntös László 

9.10 Megnyitó Dr. Huszár Pál 

9.15 Köszöntő Steinbach József 

9.20 Jelentés a vizsgára bocsátható hallgatókról Dr. Vladár Gábor 

9.25 A vizsgabizottságok elnökeinek választása Steinbach József 

9.30 A vizsgák rendje Dr. Vladár Gábor 

9.35 Lelkészképesítő vizsgák  

12.00 Vizsgaeredmények Steinbach József 

12.30 Ebédszünet  

14.00 Teológiai tanévzáró / Lelkészkibocsátó istentisztelet  

85/2010. ET. Határozat: 

Az Egyházkerületi Tanács a kiosztott napirend-tervezet szerinti tárgysorozatot elfogadja. 

86/2010. ET. Határozat: 

A jegyzőkönyv vezetésével Nemes Gyula egyházkerületi jegyzőt, annak hitelesítésével a Pápai Egyházmegye 

Elnökségét bízza meg. 

87/2010. ET. Határozat: 

Az Egyházkerületi Tanács az alábbi teológusokat segédlelkészi (I. lelkészképesítő) vizsgára fogadja: 

 Fügedi Zsófia 

 Kekk Edina 

 Ludvigné Izsay Szilvia 

 Marosvölgyi Péter 

 Sípos Csörsz Csanád 

 Szakál Anikó 

 Szakál Zoltán 

88/2010. ET. Határozat: 

Az Egyházkerületi Tanács az alábbi teológusokat lelkészi (II. lelkészképesítő) vizsgára fogadja: 

 Dr. Hanula Gegrely 

 Donatin Tamás 

 Halász Noémi 

 Petzold Fekete Ivett 

 Szakács Sándor  

 Török Ágnes 
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89/2010. ET. Határozat: 

Az Egyházkerületi Tanács az alábbi lelkésztestvéreinket honosító vizsgára fogadja: 

 Jakab Enikő 

 Mácsodi Ferenc 

 Sándor László Zoltán 

90/2010. ET. Határozat: 

Az Egyházkerületi Tanács megbízza Dr. Huszár Pált, Köntös Lászlót, Lentulai Attilát és Máté Lászlót a 

vizsgabizottságok elnöki teendőinek ellátásával. 

91/2010. ET. Határozat: 

Az Egyházkerületi Tanács megállapítja, hogy 2010. június 25-én az alábbi teológusok tettek sikeres segédlelkészi 

vizsgát:  

 Fügedi Zsófia 

 Kekk Edina 

 Ludvigné Izsay Szilvia 

 Marosvölgyi Péter 

 Sípos Csörsz Csanád 

 Szakál Anikó 

 Szakál Zoltán 

Nevezett hallgatókat az Egyházkerületi Tanács a 2010. június 25-én tartandó lelkészkibocsátó istentiszteleten lelkészi 

szolgálatra kibocsátja, életükre és szolgálatukra Isten gazdag áldását kéri. 

92/2010. EH. Határozat: 

Az Egyházkerületi Tanács megállapítja, hogy 2010. június 25-én az alábbi teológusok tettek sikeres lelkészi vizsgát:  

 Dr. Hanula Gegrely 

 Donatin Tamás 

 Halász Noémi 

 Petzold Fekete Ivett 

 Szakács Sándor  

 Török Ágnes 

Felhívja nevezett hallgatók figyelmét, hogy Egyházunk rendje szerint, az állandó szolgálati helyük szerint illetékes 

Egyházkerületi Közgyűlésnél jelentkezzenek lelkészszentelésre.  

Az Egyházkerületi Tanács életükre és szolgálatukra Isten gazdag áldását kéri. 

93/2010. ET. Határozat: 

Az Egyházkerületi Tanács megállapítja, hogy 2010. június 25-én az alábbi lelkésztestvéreink tettek sikeres honosító 

vizsgát.  

 Jakab Enikő 

 Mácsodi Ferenc 

 Sándor László Zoltán 

Az Egyházkerületi Tanács a sikeres honosító vizsgát tett lelkipásztorokat a Magyarországi Református Egyház teljes 

lelkészi képesítést szerzett lelkipásztorainak tekinti, életükre és szolgálatukra Isten gazdag áldását kéri. 
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