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1/2011. ET. Határozat: 
 

Az Egyházkerületi Tanács kimondja megalakulását, megállapítja határozatképességét, a távolmaradottak kimentését 
elfogadja. 
 
 

Napirend 
Előterjesztés 2/2011. ET. Határozathoz – Köntös László 
 
 

 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.) Visszatekintés az elmúlt esztendőre, előretekintés az előttünk állóra Steinbach József 

10.50 5.) Az Egyházkerület 2011. évi költségvetése Steinbach József 
Bellai Zoltán 

12.10 6.)  Pápai Református Kollégium Gimnáziumának igazgatói állása Steinbach József 

12.20 Egyéb ügyek  

 
2/2011. ET. Határozat: 

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

3/2011. ET. Határozat: 

Az Egyházkerületi Tanács a jegyzőkönyv vezetésére Nemes Gyula egyházkerületi jegyzőt, annak hitelesítésére a 
Pápai Református Egyházmegye Elnökségét kéri fel. 

 
A Dunántúli Református Egyházkerület 2011. évi költségvetése 
Előterjesztés a 4-8/2011. ET. Határozatokhoz – Steinbach József, Bellai Zoltán 

Főtiszteletű Egyházkerületi Tanács! 

Tisztelettel beterjesztem a DREK 2011. évi költségvetésének tervezetét, amely három részből és egy mellékletből áll: 

2. Végrehajtási utasítás 
3. Határozati javaslatok 
4. 1. számú melléklet: Felosztás az egyházmegyék között 

A költségvetés jelen tervezete két esperes-gondnoki értekezlet sok órát igénybe vevő vitájában tisztult le, és jelen formájában 
bírja mind az egyházkerületi elnökség, mind az esperes-gondnoki értekezlet egyhangú támogatását. 

Mielőtt a költségvetés-tervezet részletes bemutatását és megtárgyalását megkezdenénk, engedtessék meg néhány előzetes 
megjegyzést tennem: 

1. Feltételezem, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy amikor a DREK 2011. évi költségvetéséről beszélünk, akkor 
kizárólag az egyházkerületi központi költségvetésről szólunk, vagyis: a 241 dunántúli anyaegyházközség és az 
egyházkerület területén működő 24 önálló gazdálkodású intézmény költségvetése az általunk most tárgyalt tervezetben 
nem jelenik meg!   

2. 2011. évi költségvetésünk nagyobb részben a MRE 2011. évi költségvetéséből a DREK-nek jutó összegekre, kisebb 
részben saját bevételeinkre épül. 

2.1. Költségvetésünk fedezet-oldalának 73,25%-át teszik ki a központi forrásokból egyházkerületünknek jutó összegek. 
Tegyük hozzá, hogy ezek gyakorlatilag teljes egészükben a MK 2011. évi költségvetéséből folyósított összegek. 

2.2. A fennmaradó 26,75 % a „saját bevételünk”, azonban ennek mintegy háromnegyed részét remélt pályázati bevételek, 
illetve a folyamatban lévő kehidakustányi beruházásra, valamint a pályázatok önerejére felveendő hitelösszeg teszik 
ki. Summa summárum: tényleges saját bevételeink 2011-ben a teljes fedezet csupán 6,5%-a, és ez is több mint a 
korábbi esztendőkben bármikor is volt. 

3. Az eddig elmondottakból nyilvánvaló, hogy a DREK 2011. évi költségvetése teljes egészében állami- illetve közegyházi 
költségvetés-függő! Saját forrásainkból a Püspöki Hivatal és az egyházmegyék alapműködését sem tudnánk biztosítani! 

Mindezeket azért szükséges elöljáróban hangsúlyozni, mert a részletes tárgyalás során majd láthatóvá lesz, hogy a MRE 2011. 
költségvetése által a DREK-nek leosztott összeg 2010-hez képest gyakorlatilag alig változott, ugyanakkor azonban a kötött 
felhasználású összegrész („címkés pénzek”) jelentősen megnőtt, a minden kötöttség nélkül szabadon felhasználható összegrész 
meg lecsökkent. Azaz: saját elgondolásaink, egyfajta speciálisan „dunántúli koncepció” megvalósítására kevesebb pénz áll 
rendelkezésünkre, mint egy évvel korábban. 

Ennek ellenére vagy ezzel együtt mégis arra törekedtünk a 2011. évi költségvetés elkészítése során, hogy az egyházkerületi 
vezetés által még 2009-ben megnevezett prioritások (a misszió, az egyházmegyék súlyának növelése, a lelkipásztorok 
egzisztenciális gondjainak orvoslása, az intézmények biztonságos működésének biztosítása) változatlanul hangsúlyt kapjanak. 
Ennek megfelelően: 

1. Az egyházkerületi vezetés missziói elkötelezettsége megnyilvánul abban, hogy szabadon felhasználható forrásaink 27%-át 
2011-ben is missziói vállalásainkra kívánjuk fordítani (kistelepülési missziói körzetek létrehozása, illetve a már 
létrehozottak támogatása; a nagyvárosi misszió beindítása 2011-ben az egyházkerület három nagyobb városában; missziói 
rendezvények és ún. rétegtalálkozók szervezése és finanszírozása (gyermek- és családos tábor, református orvosok, 
jogászok, polgármesterek konferenciái); egyházmegyei missziói konferenciaközpontok, táborhelyek működési 
támogatása). 

2. Szabadon felhasználható pénzösszegeink 57,11%-a az egyházmegyékhez kerül, mely által az egyházmegyék több 
mozgásteret és több döntési lehetőséget kapnak, igaz, hogy ezzel együtt növekszenek az általuk finanszírozandó feladatok 
is! Úgy látjuk, a ciklus harmadik évében sikerül végre elérnünk azt, hogy minden olyan döntési kompetencia, amelyben az 
egyházmegyék nagyobb rálátással rendelkeznek, az egyházmegyei elnökségekhez, illetve az egyházmegyei testületekhez 
kerül – a költségvetés pedig igyekszik biztosítani ehhez a pénzügyi fedezetet. 
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3. Az egyházmegyék költségvetésében két jogcímen minden eddiginél nagyobb összeget rendeltünk a lelkipásztorok 

egzisztenciális gondjainak orvoslására. A MK 2011. évi költségvetéséből érkező ún. kistelepülési támogatással együtt 
közel százmillió forint kifejezetten a lelkipásztorok és lelkészcsaládok egzisztenciális gondjait hivatott – legalább részben 
– orvosolni. 

4. Az elmúlt évben is jelentős összegű működési támogatást kaptak egyházkerületi fenntartású intézményeink, de 
igyekeztünk – pénzügyi lehetőségeink függvényében – megfelelő segítséget nyújtani az állami finanszírozás elégtelensége 
miatt nehéz anyagi helyzetbe került nem egyházkerületi fenntartású intézményeknek is. 

A MK már elfogadott 2011. évi költségvetése ismeretében elmondhatjuk, hogy az egyházi közfeladat-ellátás állami 
finanszírozása 2011-ben valamelyest javul, azonban még mindig nem olyan mértékben, hogy ne szorulnának működési 
támogatásra, sőt az alapfokú művészetoktatási intézmények változatlanul kritikus helyzetben vannak. 

Mindezekre tekintettel a költségvetésben – erre egyébként kötelez bennünket a MRE 2011. évi költségvetése is – jelentős 
összeget voltunk kénytelenek elkülöníteni intézményi működési támogatásokra, amelyből az egyházkerület egyrészt 
biztosítani köteles saját intézményei működőképességét, másrészt pedig gesztusértékű támogatást nyújt az egyházkerület 
területén működő, de nem egyházkerületi fenntartású intézményeknek is. 

Nem hallgatjuk el, hogy az egyházkerületi székház megépítéséhez, illetve a kehidakustányi kényszer-beruházáshoz felvett 
banki hitelek visszafizetése nagyon megterhelik az egyházkerület 2011. évi költségvetését. Az egyházkerületi vezetés a hitel 
visszafizetése dolgában elkötelezett arra nézve, hogy a jelenlegi ciklus végére az adósságállomány túlnyomó többségétől az 
egyházkerület megszabaduljon! 

Nem része a 2011. évi költségvetésnek, mégis szükséges szólni arról, hogy egyházkerületünk gyülekezetei jelentős számban 
nyertek pályázati támogatást a MVH által bonyolított pályázati rendszerben. A nyertes pályázatok együttes összege megközelíti 
az egymilliárd forintot. Mint köztudott, ezek a pályázatok útófinanszírozottak, azaz az elnyert összeg egy részét vagy egészét 
szükséges előfinanszírozni, amire azonban a nyertes egyházközségek önmagukban csaknem teljes mértékben képtelenek. A 
kifejezetten e célra igénybe vehető hitelösszeget az egyházkerület még nem vette fel, a néhány eddig szükséges 
előfinanszírozást a rendelkezésre álló pénzeszközeink átcsoportosításával oldottuk meg. Az elszámolások korrektsége, illetve a 
megelőlegezés és visszafizetés rendszerének biztonságossága az egyházkerület által felkért pályázatkezelő cég 
közreműködésével messzemenően biztosított. 

Mindent összevetve: nehéz, de tervezhető költségvetési év áll előttünk! Mégis jó reménységünk van arra nézve, hogy nagyon 
fegyelmezett gazdálkodással pénzügyileg teljesíthető lesz a 2011. esztendő. Isten adjon döntéseinkben bölcsességet, a 
végrehajtásban pedig elegendő fegyelmet és határozottságot. 

 

I. FEDEZET 
 
 FORRÁS 2009. TERV 2010. TERV 2011. TERV +/- 

1. Működtetés (MRE) 704.308.660,- 686.243.353,- 790.699.591,- +104.456.238,- 

2. Ingatlanjáradék (MRE) 48.961.997,- 51.410.097,- 54.361.037,- +2.950.940,- 

3. Jövedelem-kiegészítés (MRE) 56.215.706,- 51.156.292,- 50.930.700,- -225.592,- 

4. Hitoktatás (MRE) 98.881.656,- 89.337.865,- 93.462.417,- +4,124,552,- 

5. Közgyűjtemények (MRE) 39.229.300,- 35.685.000,- 44.249.400,- +8.564.400,- 

6. Tervezhető egyéb bevételek 14.322.350,- 129.505.338,- 76.117.746,- -53.387.392,- 

7. Pályázati bevételek --- 180.000.000,- 180.000.000,- +/-000,- 

8. Hitelfelvétel  --- 150.000.000,- 100.000.000,- -50.000.000,- 

 ÖSSZESEN 975.286.880,- 1.373.337.945,- 1.389.820.891,- +16.482.946,- 
 
 
II. SZÜKSÉGLET    1.389.820.891,-Ft 
 
Kötött felhasználású összegek:       616.055.591,- Ft  44,33% 
Szabadon felhasználható összegek:   365.765.300,- Ft   26,31% 
Célfeladatokra felhasználható összegek:   408.000.000,- Ft  29,36% 
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1. Kötött felhasználású összegek (34,26%) 
  

 FELHASZNÁLÁS 2009. TERV 2010. TERV 2011. TERV +/- 

1. MRE központi feladatok 218.500.000,- 161.500.000,- 214.605.000,- +53.105.000,- 

2. Felsőoktatási feladatok 1.656.000,- 1.656.000,- 1.656.000,- +/-0,- 

3. Ingatlanjáradék 48.961.997,- 51.410.097,- 54.361.037,- +2.950.940,- 

4. Jövedelem-kiegészítés 56.215.706,- 51.156.292,- 50.930.700,- -225.592,- 

5. Hitoktatás 98.881.656,- 89.337.865,- 93.462.417,- +4.124.552,- 

6. Közgyűjteményi támogatás 39.229.300,- 35.685.000,- 44.249.400,- +8.564.400,- 

7. MRE zárolt tartalék 14.520.260,- 15.271.553,- 16.791.037,- +1.519.484,- 

 Összesen: 477.964.919,- 406.016.807,- 476.055.591,- +70.038.784,- 
 

2. Korábbi évek kötelezettségei (10,07%) 
 

 FELHASZNÁLÁS 2009. TERV 2010. TERV 2011. TERV +/- 

1. Hiteltörlesztés 78.400.000,- 78.400.000,- 140.000.000,- +61.600.000,- 

 Összesen: 78.400.000,- 78.400.000,- 140.000.000,- +61.600.000,- 
 

3. Egyházkerületi felhasználás (11,27%) 
 

 Felhasználás 2009. terv 2010. TERV 2011. TERV +/- 

1. Alapellátmány 61.487.789,- 61.500.000,- 61.500.000,- +/-0,- 

2. Közalap felhasználása 13.367.211,- 14.035.570,- 14.737.350,- +701.780,- 

3. Missziói feladatok 43.304.000,- 44.000.000,- 44.000.000,- +/-0,- 

4. Diakóniai feladatok 10.143.000,- 19.000.000,- 11.000.000,- -8.000.000,- 

5. Motorizáció  10.122.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- +/-0,- 

6. Infrastrukturális feladatok 12.284.000,-     8.172.430,- 15.470.650,- +7.298.220,- 

 Összesen: 150.708.000,- 156.708.000,- 156.708.000,- +/-0,- 
 

4. Egyházmegyei felhasználás (15,05%) 
 

 Felhasználás 2009. terv 2010. TERV 2011. TERV +/- 

1. Ellátmány 41.310.800,- 42.000.000,- 42.000.000,- +/-0,- 

2. Missziói feladatok 53.627.250,- 49.000.000,- 49.000.000,- +/-0,- 

3. Ált. diakóniai feladatok  10.027.100,- 12.000.000,- 12.000.000,- +/-0,- 

4. Lp-i támogatások ------ ------- 29.349.300,- +29.349.300,- 

5. Motorizáció  10.681.000,- 40.708.000,- 40.708.000,- +/-0,- 

6. Infrastrukturális alap 35.741.200,- 36.000.000,- 36.000.000,- +/-0,- 

 Összesen: 151.387.350,- 179.708.000,- 209.057.300,- +29.349.300,- 
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5. Központilag kezelt alapok (29,35%) 
 

 Felhasználás 2009. terv 2010. TERV 2011. TERV +/- 

1. Általános intézményi alap 32.225.000,- 60.000.000,- 60.000.000,- +/-0,- 

2. Diakóniai intézményi alap 33.810.000,- 38.000.000,- 40.000.000,- +2.000.000,- 

3. REND (2012) --- 30.000.000,- 3.000.000,- -27.000.000,- 

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

5. Beruházások  --- 360.000.000,- 280.000.000,- -80.000.000,- 

6. Egyházkerületi tartalékalap 22.820.611,- 54.505.138,- 25.000.000,- -29.505.138,- 

 Összesen: 116.326.611,- 552.505.138,- 408.000.000,- -144.505.138,- 
 
 
6. Szükségletek összesítése 

 
 Felhasználás  2009. terv 2010. TERV 2011. TERV +/- 

1. Kötött felhasználású összegek 477.964.919,- 406.016.807,- 476.055.591,- +70.038.784,- 

2. Korábbi évek kötelezettségei 78.900.000,- 78.400.000,- 140.000.000,- +61.600.000,- 

3. Egyházkerületi felhasználás 150.708.000,- 156.708.000,- 156.708.000,- +/-0,- 

4. Egyházmegyei felhasználás 151.387.350,- 179.708.000,- 209.057.300,- +29.349.300,- 

5. Központilag kezelt alapok 116.326.611,- 552.505.138,- 408.000.000,- -144.505.138,- 

 Összesen: 975.286.880,- 1.373.337.945,- 1.389.820.891,- +16.482.946,- 
 
 
 

1. számú MELLÉKLET a DREK 2011. évi költségvetéséhez 
 

FELOSZTÁS AZ EGYHÁZMEGYÉK KÖZÖTT 
 

  Mezőföld Őrség Pápa Somogy Tata Veszprém Összesen 

1. Ellátmány 7.000.000,- 7.000.000,- 7.000.000,- 7.000.000,- 7.000.000,- 7.000.000,- 42.000.000,- 

 2010. 7.000.000,- 7.000.000,- 7.000.000,- 7.000.000,- 7.000.000,- 7.000.000,- 42.000.000,- 

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

 2010. 7.237.300,- 4.106.200,- 8.756.300,- 11.348.400,- 9.344.300,- 8.207.500,- 49.000.000,- 

3. Diakónia 1. 2.512.572,- 1.551.696,- 3.182.803,- 2.698.398,- 3.513.154,- 2.423.631,- 15.882.254,- 

 2010. 1.898.400,- 1.172.400,- 2.404.800,- 2.038.800,- 2.654.400,- 1.831.200,- 12.000.000,- 

4. Diakónia 2. 3.848.976,- 3.244.896,- 3.672.648,- 3.798.360,- 9.311.800,- 5.472.620,- 29.349.300,- 

 2010. ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

5. Motorizáció  4.149.242,- 5.624.365,- 6.865.363,- 10.668.471,- 4.851.362,- 6.549.197,-  38.708.000,- 

 2010. 4.363.386,- 5.914.971,- 7.220.091,- 11.219.814,- 5.102.081,- 6.887.657,- 40.708.000,- 

6. Infrastruktúra 4.521.000,- 2.547.600,- 6.441.600,- 7.748.400,- 6.220.500,- 5.520.900,- 33.000.000,- 

 2010. 4.932.000,- 2.779.200,- 7.027.200,- 8.452.800,- 6.786.000,- 6.022.800,- 36.000.000,- 

 2010. kompenz. +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,- 

 2011. összesen: 29.269.090,- 24.074.757,- 35.918.714,- 43.262.029,- 40.241.116,- 35.173.848,- 207.939.554,- 

 Növekmény: 3.308.590,- 2.612.857,- 3.834.411,- 3.445.559,- 9.505.954,- 5.524.183,- 28.231.554,- 
 
 



6 
 

 
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS 

 
 
A Dunántúli Református Egyházkerület 2011. évi költségvetése az Egyházkerületi Tanács által 2009-ben elfogadott alapelvek 
és struktúra szerint készült. A kidolgozás során a készítők négy szempontot igyekeztek érvényesíteni: 

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: 1.389.820.891,- Ft).  

2. Változatlanul kapjon nagyobb hangsúlyt az új egyházkerületi tisztikar missziói elkötelezettsége! Az 
egyházkerület szabadon (testületi döntések alapján) felhasználható pénzeszközeinek 27,00%-a (93.000.000,- Ft) 
közvetlenül a missziót hívatott szolgálni. 

3. A korábbi évekhez képest kapjon nagyobb hangsúlyt a diakóniai felelősségvállalás, ezen belül 
növekedjék az egyházmegyék mozgástere! A költségvetésben a rendelkezésre álló, szabadon felhasználható 
pénzeszközök 14,31%-a (52.343.300,- Ft) e célnak megfelelően került elkülönítésre.  

4. A központilag finanszírozott feladatok túlnyomó része kerüljön az egyházmegyékhez, mely által azok 
több döntési lehetőséggel és felelősséggel, ugyanakkor nagyobb anyagi mozgástérrel is rendelkezhetnek! A 2011. 
költségvetési évben a hat dunántúli egyházmegye a szabadon (egyházkerületi útmutatás szerinti testületi döntésekkel) 
felhasználható összegek 57,16%-a felett rendelkezik. 

 

I. A Dunántúli Református Egyházkerület 2011. évi költségvetésének fedezeti oldala a következők szerint áll össze: 

1. A MRE 2011. évi költségvetésében meghatározott jogcímeken 1.033.703.145,- Ft bevétel tervezhető: 

1.1. Működési feladatokra a Dunántúli Református Egyházkerület 790.699.591,- Ft-ban részesül, ami 104.456.238,- 
Ft-tal több, mint 2010. évben. 

1.2. Ingatlanjáradékokra 54.361.037,-Ft érkezik, amely 2.950.940,- Ft-tal több, mint egy évvel korábban. 

1.3. Jövedelem-kiegészítésre 50.930.700,- Ft. érkezik, 225.592,- Ft-tal kevesebb, mint 2010-ben. 

1.4. Hitoktatásra 93.462.417,- Ft érkezik, 4.124,552,- Ft-tal több, mint egy évvel korábban. 

1.5. Közgyűjteményi támogatásként – a MRE 2011. évi költségvetése alapján számítottan – 44.249.400,- Ft érkezik, 
8.564.400,- Ft-tal több mint 2010-ben.  

1.6. Fenti jogcímeket összevetve, a MRE központi költségvetéséből – ugyanazon felosztási elvek alapján – az 
egyházkerület 119.870.538,- Ft-tal többet kap, mint egy évvel korábban. 

 

2. Az egyházkerület saját bevételei a következők szerint alakulhatnak 2011-ben: 

2.1. 16.117.746,- Ft gazdálkodási bevétellel tervezünk (2010. évi maradvány, kamatbevételek,  stb.). 

2.2. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok eladásából minimálisan 60.000.000,- Ft-ra  számítunk. 

2.3. Remélt pályázati bevételeink 180.000.000,- Ft összeggel kerültek megtervezésre, a következők szerint: 

2.3.1. 2010-ről van két befogadott, de még el nem bírált energetikai pályázatunk (Kehidakustány, 
veszprémi székház), együttesen 130.000.000,- Ft összegben.  

2.3.2. Jó esélyünk van arra, hogy 2011. év elején új pályázati lehetőségek nyílnak meg, amelyekből 2011. 
évre 50.000.000,- Ft bevételt remélünk.  

2.4. A tervezett hitelfelvétel 100.000.000,- Ft, amely a kehidakustányi beruházás első ütemének befejezéséhez, 
illetve a két energetikai pályázathoz önerőként lesz szükséges. 
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II. Fentiekre tekintettel a Dunántúli Református Egyházkerület 2011. évi költségvetésének szükségleti oldala a 
következők szerint volt megtervezhető:  

1. Amint a táblázatokban látható, az egyházkerületi költségvetés rendelkezésére álló források 34,26%-a, 476.055.591,- 
Ft felett az egyházkerületi testületek nem rendelkeznek döntési jogkörrel: 

1.1. A MRE Zsinati Tanácsának döntése alapján a Dunántúli Református Egyházkerület 214.605.000,- Ft-tal az 
országos egyház működéséhez járul hozzá. 

1.2. Kötött felhasználású tovább a MRE 2010. évi költségvetése által az egyházkerületnek normatív módon 
továbbadott 244.659.554,- Ft az alábbiak szerint: 

1.2.1. Felsőoktatási támogatás: 1.656.000,- Ft – negyedéves bontásban továbbítandó az egyházkerület 
által fenntartott felsőoktatási intézménynek, esetünkben a Pápai Református Teológiai Akadémiának. 

1.2.2. Ingatlanjáradék: 54.361.037,- Ft – negyedéves bontásban továbbítandó a vissza nem kapott 
ingatlanaikért járadékot élvező egyházközségeknek.  

1.2.3. Kistelepülésen szolgáló lelkészek jövedelem-kiegészítése: 50.930.700,- Ft – felosztandó a támo-
gatott körbe tartozó lelkipásztoroknak. A kistelepülési támogatásokat a Gazdasági Hivatal normatív módon, a 
jogosultak létszámát és a rendelkezésre álló összeget alapul véve, negyedéves bontásban utalja ki az 
egyházmegyéknek. A kifizetéseket a jogosult lelkipásztorok felé az egyházmegyei pénztárak teljesítik. 

1.2.4. Hitoktatás állami támogatása: 93.462.417,- Ft – csoportszám alapján felosztandó a hitoktatást 
végző lelkipásztorok és világi hitoktatók között. A hitoktatói óradíjak bérszámfejtése a Gazdasági Hivatalban 
történik úgy, hogy a hitoktatást végzők SZJA-előlegét és TB, illetve nyugdíjintézeti járulékait levonja, és a 
nettó óradíj összegét fizeti ki az érintetteknek. Református közoktatási intézmények esetében a Gazdasági 
Hivatal a bruttósított összeget utalja át az intézménynek. 

1.2.5. Közgyűjtemények állami támogatása: a MRE 2011. évi költségvetése alapján számított összeg, 
44.249.400,- Ft. negyedéves bontásban továbbítandó az egyházkerület által fenntartott közgyűjteménynek, 
esetünkben a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek. 

1.3. A MRE 2011. évi költségvetésében az egyházkerületi költségvetés forrásai közül zárolt tartalék címen került 
elkülönítésre 16.791.037,- Ft, amely, illetve az év során központilag fel nem használt maradványa felett az 
egyházkerület csak 2011. november 01. után rendelkezhet.  

2. Az egyházkerületnek 2010. december 31-én mintegy 510.000.000,- Ft hitel- és hitelkamat tartozása van (egyházkerületi 
székház, kahidakustányi ingatlanvétel, kehidakustányi beruházás), amelynek törlesztésére 2011. évben 140.000.000,- Ft-ot 
szükséges fordítani. 

3. Fentiek ismeretében a Dunántúli Református Egyházkerület testületei 2011. évben 773.765.300,- 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: 

3.1. A MRE költségvetésében missziói, diakóniai és infrastrukturális célokra meghatározott összegeket 
(55.580.624,- 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; 

3.2. A diakóniai célra juttatott összeg a MRE költségvetésének végrehajtási utasítása szerint az intézményes diakónia 
feltételeinek megteremtésére és fejlesztésére fordítható; 

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

4. A Dunántúli Református Egyházkerület 2011. évi költségvetésének tervezése során a készítők arra törekedtek, hogy a 
Végrehajtási Utasítás preambulumának 1-4. szempontsora az egyházkerületi költségvetésben a lehető legteljesebben 
érvényesüljön.  A „szabadon felhasználható” 773.765.300,- Ft felosztása az alábbiak szerint történt: 

4.1. Az egyházkerületi feladatok ellátására elkülönítésre került 156.708.000,- Ft, amelynek felhasználása az 
alábbiak szerint történik: 

4.1.1. Az ún. alapellátmány és a MRE költségvetése által visszaosztott közalapi támogatás (együttesen: 
76.237.350,- 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. 
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4.1.2. A missziói célokra elkülönített keretösszeg (44.000.000,- Ft) az egyházkerületi missziói koncepció, 
illetve az éves missziói munkaterv alapján kerül felhasználásra. 

4.1.3. Egyházkerületi diakóniai célokra 11.000.000,- Ft került elkülönítésre. Felhasználása az egyház-
kerületi tisztikar állásfoglalása alapján történik. 

4.1.4. A motorizációra elkülönített egyházkerületi keret (10.000.000,- Ft) az egyházkerület és az egyház-
kerületi intézmények gépjármű gondjainak kezelésére fordítandó.  

4.1.5. Az infrastrukturális célokra elkülönített keretösszeg (15.470.650,- Ft.) az egyházkerületi ingat-
lanok karbantartási költségeire, illetve kisebb volumenű fejlesztésekre fordítandó. 

4.1.6. A 4.1.1.–4.1.5. összegei egymás között indokolt esetben, testületi döntéssel 30%-ig átcsoporto-
síthatók.  

4.2. A költségvetés az egyházmegyék feladatellátására 209.057.300,- Ft-ot rendel, az alábbiak szerint: 

4.2.1. Az egyházmegyék alapellátmánya 42.000.000,- Ft (egyházmegyénként 7.000.000,- 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. Az 
alapellátmányt a Gazdasági Hivatal negyedévenkénti bontásban bocsátja az esperesi hivatalok rendel-
kezésére.  

4.2.2. Missziói feladataik ellátására a dunántúli egyházmegyéknek összesen 49.000.000,- Ft áll rendelke-
zésre. Testületi döntések alapján ebből támogatják az egyházmegyei konferenciatelepek működését, a 
gyermek- és felnőtt missziói alkalmakat, valamint az egyházkerületi missziói koncepcióban megfogal-
mazottak reájuk vonatkozó feladatait. Az egyes egyházmegyék missziói ellátmánya a 2009. évi költségvetés 
készítésekor megállapított százalékkulcs alapján került meghatározásra. A missziói feladatellátás számított 
összegét a Gazdasági Hivatal negyedévenkénti bontásban bocsátja az egyházmegyék rendelkezésére.  

4.2.3. Az előző évekhez képest jelentősen növekedett az egyházmegyék diakóniai ellátmánya 
(41.349.300,- Ft). Saját diakóniai bevételeikkel kiegészítve ebből az összegből látják el az egyházmegyék 
mindazokat a támogatási és segélyezési feladatokat, amelyek a korábbi években az egyházkerületi 
költségvetésre hárultak: lelkipásztorok segélyezése (pl. gyermek születésekor); 2011-ben induló tanulmányi 
támogatások kifizetése; kistelepülésen szolgáló lelkipásztorok állami juttatásának kiegészítése 30.000,- 
Ft/fő/hónap összegre; Samaritánus Alap kifizetései. Az egyes egyházmegyék diakóniai ellátmánya a 2009. évi 
költségvetés készítésekor megállapított százalékkulcs (Általános diakóniai feladatok), illetve a területükön 
szolgáló lelkipásztorok létszáma alapján (Lelkipásztori támogatások) került meghatározásra. A diakóniai 
ellátmányt a Gazdasági Hivatal negyedévenkénti bontásban bocsátja az egyházmegyék rendelkezésére.   

4.2.4. Motorizációra az egyházmegyéknek együttesen 38.708.000,- Ft áll rendelkezésre. Az egyház-
megyék ebből az összegből finanszírozzák a meglévő gépjárműpark használhatóságához szükséges költ-
ségeket. Az egyes egyházmegyék motorizációra fordítható ellátmánya 50%-ban az anyaegyházközségek 
száma, 50%-ban pedig az egyházmegyék területe alapján került megállapításra. A motorizációra fel-
használható összeget a Gazdasági Hivatal negyedéves bontásban bocsátja az egyházmegyék rendelkezésére.  

4.2.5. Infrastrukturális feladataikra az egyházmegyéknek együttesen 33.000.000,- Ft áll rendelkezé-
sükre. 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 korábbi évek százalékkulcsa alapján 
került meghatározásra. Az infrastrukturális célokat szolgáló összeget a Gazdasági Hivatal negyedéves bon-
tásban bocsátja az egyházmegyék rendelkezésére.  

4.2.6. A 4.2.1.-4.2.5. egyházmegyei  keretösszegei az egyházmegyei költségvetések készítése során 
egymás között indokolt esetben 30%-ig átcsoportosíthatók. 

4.2.7. A keretösszegek egyházmegyénkénti felosztását a költségvetés 1. számú melléklete tartalmazza.  

4.3. 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 408.000.000,- Ft. 

4.3.1. Az általános intézményi alapban 60.000.000,- Ft került elkülönítésre. Kellő előkészítés után 
testületi döntésekkel ebből az alapból támogathatók az egyházkerület saját fenntartásában működő 
intézmények, valamint azok az egyházmegyei és egyházközségi fenntartású intézmények is (a diakóniai 
intézmények kivételével), amelyek az egyházkerületi költségvetés egyéb fejezeteiből nem részesülhetnek 
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támogatásban. Az egyházkerületi fenntartású alap- és középfokú közoktatási intézmények, az alapfokú 
művészetoktatási intézmények, a PRTA, valamint a DREK Tudományos Gyűjteményei az általános 
intézményi alapból költségvetésükben tervezetten részesülhetnek támogatásban. Az Egyházkerületi Tanács 
által jóváhagyott költségvetési támogatást az egyházkerületi fenntartású intézmények negyedévenkénti 
bontásban kapják meg. A rendelkezésre álló összegből 2011-ben az egyházkerület területén működő 
egyházkerületi és más (egyházközség, egyházmegye) fenntartású óvodák, alap- és középfokú közoktatási 
intézmények 6.000,- Ft./tanuló, az alapfokú művészetoktatási intézmények 3.000,- Ft./tanuló összegű 
támogatásban részesülnek. A nem egyházkerületi fenntartású intézményeknek szóló támogatást az 
intézményfenntartó kapja meg, negyedévenkénti bontásban. Az így kapott támogatást a fenntartó köteles a 
fenntartásában működő oktatási intézményre fordítani, és arról 2012. február 28-ig a Püspöki Hivatal 
intézményi referensének elszámolást benyújtani.       

4.3.2. A diakóniai intézményi alap keretösszege 40.000.000,- 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. Az egyházkerületi fenntartású szeretetszolgálati intézmények a diakóniai 
intézményi alapból költségvetésükben tervezetten részesülnek támogatásban. Az Egyházkerületi Tanács által 
jóváhagyott költségvetési támogatást az egyházkerületi fenntartású intézmények negyedévenkénti bontásban 
kapják meg. A rendelkezésre álló összegből az egyházkerület területén működő valamennyi szeretetszolgálati 
intézmény 2011-ben 80.000,- Ft/férőhely összegű támogatásban részesül. A támogatást az intézményfenntartó 
kapja meg, negyedévenkénti bontásban. Az így kapott támogatást a fenntartó köteles a fenntartásában 
működő szeretetintézményre fordítani, és arról 2012. február 28-ig a Püspöki Hivatal intézményi 
referensének elszámolást benyújtani. 

4.3.3. Az V. Dunántúli Református Egyházi Napok (2012) előkészületeire 3.000.000,- Ft került 
elkülönítésre.  

4.3.4. Beruházásokra és fejlesztésekre a költségvetés 280.000.000,- Ft-ot különít el. Az összeg 
biztosítása egyrészt pályázati forrásokból, másrészt a rendelkezésre álló hitelkeretből történik. Az elkülönített 
összeg két beruházás költségeit, valamint további fejlesztések költségeit tartalmazza: 

4.3.4.1. Korábbi testületi döntések alapján folyamatban van a kehidakustányi ingatlan első beru-
házási üteme. A befejezéshez, illetve a lakók átköltöztetéséhez, a hévízi ingatlanok kiürítéséhez, va-
lamint a megállapodásokban vállalt karbantartási munkálatokhoz minimálisan további 100.000.000,- 
Ft-ra van szükség. 

4.3.4.2. A veszprémi volt egyházkerületi székház felújításának első üteméhez az egyházkerület 
önerős 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. 

4.3.4.3. 2010. évi egyházkerületi határozatok alapján folynak a tárgyalások a szomszédos 
kehidakustányi és balatonfüredi ingatlanok megvételéről. Az adásvétel létrejöttének előfeltétele a 
2010-ben értékesítésre kijelölt ingatlanok eladása.  

4.3.5. Az egyházkerület 2010. évi költségvetésének tartalékalapja 25.000.000,- Ft, amely csak vis maior 
helyzetekben, az Elnökség javaslata alapján, testületi megerősítéssel használható fel. 

A tartalékalap terhére az előző költségvetési évek 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.  

5. A Dunántúli Református Egyházkerület 2011. évi költségvetésének elkészítési és elfogadási „menetrendje”: 

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

5.2. A költségvetés testületi döntésre alkalmas tervezetének határozati javaslatokkal történő előkészítése az 
egyházkerületi gazdasági bizottság által; 

5.3. A költségvetés tervezetének megtárgyalása esperes-gondnoki értekezlet keretében; 

5.4. A költségvetés végrehajtási utasítással és határozatokkal történő megtárgyalása és elfogadása az Egyházkerületi 
Tanács által; 

5.5. Az Egyházkerületi Tanács költségvetésre vonatkozó döntéseinek megerősítése az Egyházkerületi Közgyűlés által. 
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4/2011. ET. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa az egyházkerület 2011. évi költségvetését 1.389.820.891,- Ft 
fedezettel és szükséglettel elfogadja, és annak végrehajtását elrendeli. 

5/2011. ET. Határozat: 

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

6/2011. ET. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa elrendeli, hogy a kebelbéli egyházmegyék e költségvetés 1. számú 
melléklete alapján készítsék el 2011. évi költségvetéseiket, és azt megerősítésre terjesszék az egyházkerületi 
közgyűlés elé. Egyúttal 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. 

7/2011. ET. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa elrendeli, hogy 2011-ben az egyházkerület területén működő 
közoktatási intézmények 6.000,- Ft/tanuló/év, az egyházkerület területén működő alapfokú művészetoktatási 
intézmények 3.000,- Ft/tanuló/év, az egyházkerület területén működő diakóniai intézmények pedig 80.000,- Ft/fő/év 
normatív támogatásban részesüljenek.  A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa kinyilvánítja, hogy a nem 
egyházkerületi fenntartású intézmények az így juttatott támogatáson kívül semmiféle további egyházkerületi 
támogatásra nem tarthatnak igényt, működési gondjaikat saját fenntartójukkal egyeztetve szükséges megoldaniuk.  

8/2011. ET. Határozat: 

Az egyházkerületi fenntartású intézmények 2011. évi költségvetésük készítésekor fenti támogatáson kívül további 
támogatási igényt nyújthatnak be a Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsához. A támogatási igényeket az 
Egyházkerületi Tanács az intézményi záró-számadások és költségvetések tárgyalásakor bírálja el.  

9/2011. ET. Határozat: 

Az Egyházkerületi Tanács sajnálatát fejezi ki, hogy a tanácskozás keretei között Körmendi Alpár Bellai Zoltán 
főtanácsos urat méltatlan hangnemben, félreérthető szavakkal illette. 

Az Egyházkerületi Tanács egész közössége elhatárolódik Körmendi Alpár bántó magatartásától, és kiáll Bellai Zoltán 
mellett. 

10/2011. ET. Határozat: 

Az Egyházkerületi Tanács az „Árvácska” Anya- és Csecsemőotthon a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal 
Szociális és Gyámhivatalának 5-196-5/2010. sz. határozata alapján módosított működési engedélyét tudomásul veszi, 
a módosítás következtében keletkező hivatalos átvezetéseknek határidejét 2011. március 31-ben határozza meg.  
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EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS 
Pápa, 2011. március 3. 

 
 
12/2011. ET. Határozat 
 

Az Egyházkerületi Tanács kimondja megalakulását, megállapítja határozatképességét, a távolmaradottak kimentését 
elfogadja. 
 

Napirend 
Előterjesztés a 13/2011. ET. Határozathoz – Köntös László 
 

 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.) Egyházkerületi intézmények költségvetései Steinbach József 
Bellai Zoltán 

11.00 5.) Az egyházkerület területén működő intézmények gazdálkodásáról Köntös László 

11.10 6.) Egyes önkormányzati intézmények egyházi fenntartásba vételéről Köntös László 

11.20 7.) Értékesítésre kijelölt egyházkerületi ingatlanok Steinbach József, Bellai Zoltán 

11.40 8.) Pályázati tájékoztató Steinbach József, Bellai Zoltán 

11.50 9.) PRTA rektorválasztás Steinbach József 

12:00 10.) A 2012. évi REND időpontjának módosításáról Imre Bálint 

12:05 11.) Egyéb  
 
13/2011. ET. Határozat 

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

Az alábbiakban tisztelettel előterjesztem a Dunántúli Református Egyházkerület fenntartásában működő intézmények 2011. évi 
költségvetését. Elöljáróban csupán annyit engedtessék megjegyezni, hogy közfeladatot ellátó intézményeink állami normatív 
támogatása gyakorlatilag nem változott, megmaradt a 2010. évi nominálértéken, ugyanakkor növekedett valamelyest az 
egyházi közgyűjteményeknek nyújtott állami támogatás, valamint az oktatási és szociális intézmények egyházi kiegészítő 
állami támogatása. Intézményeink többsége ezért változatlanul nem képes fenntartói működési támogatások nélkül működni. 
Mint az intézményi költségvetéseket és a fenntartói támogatásokat részletező táblázat mutatja, az egyházkerület saját 
intézményei működéséhez 66.444.000,- Ft-tal járul hozzá, melyből 26.000.000,- Ft-nak van címzett fedezete a MRE 2011. évi 

14/2011. ET. Határozat 
Az Egyházkerületi Tanács a jegyzőkönyv vezetésére Székely Attila egyházkerületi jegyzőt, annak hitelesítésére a 
Pápai Református Egyházmegye Elnökségét kéri fel. 

 

Egyházkerületi intézmények költségvetése 
Előterjesztés a 15-24/2011. ET. Határozatokhoz – Steinbach József, Bellai Zoltán  

Főtiszteletű Egyházkerületi Tanács! 
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költségvetésében, 40.444.000,- Ft-ot azonban a DREK rendelkezésére álló, szabadon felhasználható összegekből volt szük-
séges átcsoportosítani úgy, hogy két intézmény költségvetése csak 2011. 1-8. hónapokra készült. 
 
(1. sz. melléklet) 
 
1. Pápai Református Teológiai Akadémia 

Az intézmény fedezet-szükségleti főösszege 182.000.000,- Ft, melyből 57.000.000,- Ft az állami normatíva, 99.053.998,- 
Ft a korábbi évek maradványa, 6.400.000,- Ft egy pályázati összeg, a fennmaradó összeget pedig a saját bevételek és a 
fenntartó támogatás teszik ki. Az egyházkerületi költségvetésből a PRTA három jogcímen kért és kap támogatást: az 
egyházkerület egyrészt továbbítja részére a MRE költségvetéséből címzetten felsőoktatásra érkezett összeget, másrészt 
működési támogatást nyújt, harmadrészt pedig finanszírozza az Egyházkerületi Közgyűlés által létrehozott Kálvin Intézet 
működését. A felhasználás során a PRTA a rendelkezésére álló pénzkeretből 42.500.000,- Ft-ot fordít olyan fejlesztésekre, 
amelyek nagyobbik része a fenntartót terhelné! 

2. Pápai Református Kollégium Gimnáziuma 
Tekintettel a vezetőváltásra és a tervbe vett szerkezeti változtatásokra, az Egyházkerületi Elnökség intenciói alapján az 
intézmény négy egyeztetés után benyújtott költségvetése 2011. 1–8. hónapokra készült, 228.749.000,- Ft fedezet-
szükségleti főösszeggel, melyből 171.445.000,- Ft a két jogcímen érkező állami normatív támogatás, 33.252.000,- Ft a 
saját bevétel, 16.128.000,- Ft a fenntartói támogatás, és 7.924.000,- Ft az egyéb bevétel. 
A költségvetés szükséglet oldalán csupán a bér- és járulékkiadások 156.059.000,- Ft-ot tesznek ki (ez a főösszeg 68,22%-
a), amelyet az egyházkerületi vezetés – a már végbement szerkezeti változtatások után, összehasonlítva más 
intézményekkel, a tanuló- és internátusi létszámok ismeretében – indokolatlanul magasnak tart. 
Az intézmény 2011. 9–12. hónapokra vonatkozó költségvetése a vezetőváltás és a szükséges szerkezeti átalakítások után 
kerül majd az Egyházkerületi Tanács elé. 

3. PRK „Tánc-Lánc” Művészeti Alapiskolája 
Az intézmény költségvetése 2011. 1–8. hónapokra készült, 21.151.000,- Ft fedezet-szükségleti főösszeggel, 10.370.000,- 
Ft állami normatív támogatással, 8.660.000,- Ft fenntartói támogatással és 2.121.000,- Ft saját bevétellel. 
Az egyházkerület vezetése – elismerve a művészeti oktatás stratégiai fontosságát és eredményeit – szükségesnek látja 
testületi szinteken is átgondolni a művészeti intézmény jövőjét, mivel az állami finanszírozás a költségvetés 50%-át sem 
teszi ki, a DREK pedig képtelen folytatni azt a támogatási gyakorlatot, amely a korábbi éveket a művészeti intézmények 
kiegészítő állami támogatásának megszüntetése óta jellemezte. 

4. DREK Tudományos Gyűjteményei 
Az intézmény fedezet-szükségleti főösszege 46.220.028,- Ft, melyből a MK 2011. évi költségvetéséből 44.249.400,- Ft 
állami támogatásban részesül (megállapodással jelenleg még nem véglegesített, számított összeg!), a különbözetet pedig 
az intézmény saját bevételei képezik.  
A DREK Tudományos Gyűjteményei erre a költségvetési évre sem igényelt működési támogatást. A Tudományos 
Gyűjtemények vezetése az elmúlt évek során ugyanis elvégezte azokat a minden más intézményünknél is kívánatos 
szerkezeti változtatásokat, melyekkel elérte, hogy fenntartói működési támogatás nélkül képes végezni tevékenységét! 
Ugyanakkor nem hallgatható el, hogy az intézmény meglehetősen mostoha körülmények között működik. Az 
Ótemplomban lévő korábbi kiállítóhelye – az anyagiak elégtelen volta és az épület állapota miatt – megszűnt, a levéltári 
épületszárny rekonstrukciója elakadt, a korábbi laktanyaterületen az intézmény által vásárolt épületben mintegy százezer 
kötet értékes könyv van elraktározva, méltatlan körülmények között. 
Nyilvánvaló, hogy jelenlegi anyagi forrásaink elégtelenek arra, hogy a szükséges rekonstrukciókat saját forrásokból 
elvégezhessük. Az Egyházkerület Elnöksége lépéseket tett, hogy pályázati források bevonásával az intézmény elhelyezési 
körülményei legalább részben javulhassanak. Az Elnökség ugyanakkor szükségesnek ítéli, hogy a félben lévő levéltári 
rekonstrukció már ebben a költségvetési évben folytatódjék és 2013-ig befejeződjék.     
Mindezekre tekintettel az Egyházkerület Elnöksége szükségesnek tartja határozatban rögzíteni, hogy a levéltári 
rekonstrukció számított, mintegy 40,0 M Ft. költségére az Egyházkerületi Tanács a 2011–2013. években fedezetet biztosít. 

5. PRK Gimnáziuma Dadi Ref. Ált. Iskolája 
A tagintézmény fedezet-szükségleti főösszege 43.690.000,- Ft, melynek fedezete a normatív támogatásokból (34.616.000,- 
Ft), az önkormányzat által nyújtott támogatásból (7.176.000,- Ft) és saját bevételekből (1.898.000,- Ft) biztosított.  
Az intézmény anyagi helyzete jó, tartalékokkal rendelkezik, ezért az Egyházkerületi Elnökség a számára megállapított 
egyházkerületi normatív támogatást (480.000,- Ft.) az anyaintézményhez javasolja átcsoportosítani. 

6. „Siloám” Missziói Otthon 
Az intézmény költségvetésének fedezet-szükségleti főösszege 19.700.000,- Ft, amelyből 13.700.000,- Ft a működési 
bevétel és 6.000.000,- Ft a fenntartói támogatás.  
Az egyházkerületi vezetés javasolja a működési bevételek 14.700.000,- Ft-ra, illetve a fenntartói támogatás 5.000.000,- Ft-
ra történő megváltoztatását, tekintettel arra, hogy az intézmény ellopott gépjárművének pótlása a fenntartónak további 
mintegy 1.000.000,- Ft költséggel járt. Az egyházkerületi vezetés ugyanakkor szükségesnek tartja hangsúlyozni, hogy az 
intézménynek fenti támogatási összeg felett 2011. évben a fenntartó semmilyen további jogcímen nem tud támogatást 
nyújtani. Az egyházkerületi vezetés látása szerint az intézmény menedzselése nem megfelelő, ezért szükségesnek tartja 
ebben a vonatkozásban sürgős lépések megtételét.  
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7. „Árvácska” Anya- és Csecsemőotthon 

Az intézmény által benyújtott költségvetés fedezet-szükségleti főösszege 49.950.000,- Ft, melyből 39.717.690,- Ft tesznek 
ki a normatív támogatások, 6.800.000,- Ft. az előirányzott fenntartói támogatás, és 3.432.310,- Ft az egyéb bevételek 
összege. A szükséglet oldalon jelentős tehertételt jelent az intézménynek a 2010-ben vásárolt gépjármű fenntartótól kapott 
3.250.000,- Ft áthidaló hitelének visszafizetése. 
Az egyházkerület vezetése javasolja az intézményi költségvetés fedezet-szükségleti főösszegét 48.450.000,- Ft-ra 
csökkenteni úgy, hogy a fedezeti oldalon a fenntartói támogatás összege 5.500.000,- Ft-ra csökkenjen, ugyanakkor az 
autóvásárlásra kapott áthidaló hitelből 2011-ben az intézménynek csak 1.750.000,- Ft-ot kelljen visszafizetni, a 
fennmaradó hitelrész pedig majd a 2012. évi költségvetést terhelje.  

8. „Őszikék” Református Idősek Otthona 
Az intézmény költségvetése 2011. 1-3. hónapra vonatkozik, a fedezet-szükségleti főösszeg 26.898.000,- Ft, amelyből 
14.898.000,- Ft a normatív állami támogatásokból és a gondozottak térítési díjaiból származó bevétel, és 12.000.000,- Ft a 
fenntartói támogatás. Utóbbi fedezi a tervezett időszak bérleti díjait, a működetés többletköltségeit, valamint az intézmény 
Kehidakustányba történő áttelepítésének költségeit. 
A 2010. költségvetési évben a hévízi intézményre fordított fenntartói támogatás megközelítette a 30,0 M Ft-ot. Az 
intézmény előrehozott átköltöztetésével 2011–12. években a fenntartó mintegy 48,0 M Ft-os tehertételtől szabadult meg. 

9. Kehidakustányi Református Idősek Otthona 
Az új intézmény 2011. 4–12. hónapokra szóló költségvetésének fedezet-szükségleti főösszege 70.475.000,- Ft, a 40 
gondozottra számított állami normatív támogatások összege 35.475.000,- Ft, a gondozási díjakból befolyó összeg 
27.000.000,- Ft, fenntartói támogatás 4.000.000,- Ft, az egyéb bevétel pedig további 4.000.000,- Ft-ra tehető. 
Az átköltözés Kehidakustányba 2011. március végéig 33 lakóval és a meglévő személyzet nagyobbik részével 
megtörténik. A szükséges engedélyek beszerzése folyamatban van. Az új otthon felszentelése 2011. április 17-én 16:00 
órakor lesz. Április végén megtörténik az üresen maradt férőhelyek meghirdetése, és jó reménységünk van arra nézve, 
hogy év végére minden férőhelyet be tudunk tölteni. Az időközben elkészült vendég-apartmanokat is lehetőség lesz már a 
nyári-őszi időszakra meghirdetni. 
Mindezekre tekintettel biztosra vehető, hogy az új otthont már 2011-ben rentábilisan lehet működtetni. Időközben lehetnek 
likviditási gondok amiatt, hogy az újonnan felvettek után az állami támogatásokat csak sok hónapos késéssel lesz 
lehetőségünk lehívni, a 2011. költségvetési év elszámolásakor azonban a likviditást biztosító fenntartói előlegezés 
visszatérül.  

 
15/2011. ET. Határozat: 

Egyházkerületi Tanács a PRTA 2011. évi költségvetését 182.000.000,- Ft fedezet-szükségleti főösszeggel elfogadja. 
 
16/2011. ET. Határozat: 

Egyházkerületi Tanács a vezető váltás miatt a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma 2011. 1–8. havi költség-
vetését 228.749.000,- Ft fedezet-szükségleti főösszeggel elfogadja. 

 
17/2011. ET. Határozat: 

Egyházkerületi Tanács a PRK „Tánc-Lánc” Művészeti Alapiskolája 2011. 1–8. havi költségvetését 21.151.000,- Ft 
fedezet-szükségleti főösszeggel elfogadja. 

 
18/2011. ET. Határozat: 

Egyházkerületi Tanács a DREK Tudományos Gyűjteményei 2011. évi költségvetését 46.220.028,- Ft fedezet-
szükségleti főösszeggel elfogadja. 

 
19/2011. ET. Határozat: 

Egyházkerületi Tanács elrendeli a DREK Tudományos Gyűjteményei levéltár-épülete felújításának 2011–2013. 
években történő befejezését. Kötelezettséget vállal, hogy a felújítási munkálatokra 2011–2013. években – saját 
forrásból és/vagy pályázati forrásokból – 40.000.000,- Ft fedezetet biztosít.  

 
20/2011. ET. Határozat: 

Egyházkerületi Tanács a PRK Gimnáziuma Dadi Református Általános Iskolája 2011. évi költségvetését 
44.170.000,- Ft fedezet-szükségleti főösszeggel elfogadja. 
Az Egyházkerületi Tanács korábbi határozata alapján a PRK Gimnáziuma Dadi Református Általános Iskolájának 
járó egyházkerületi normatív támogatást a tagintézmény kapja meg. 

 
21/2011. ET. Határozat: 

Egyházkerületi Tanács a „Siloám” Missziói Otthon 2011. évi költségvetését 19.700.000,- Ft fedezet-szükségleti 
főösszeggel elfogadja. 

 

Egyházkerületi Tanács az „Árvácska” Anya- és Csecsemőotthon 2011. évi költségvetését 48.450.000,- Ft. fedezet-
22/2011. ET. Határozat: 
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szükségleti főösszeggel elfogadja. Egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény a fenntartótól kapott gépjármű-
vásárlási előleget (3.250.000,- Ft.) két részletben (2011. évben 1.750.000,- Ft., 2012-ben 1.300.000,- Ft.) fizesse 
vissza. 

 
23/2011. ET. Határozat: 

Egyházkerületi Tanács az „Őszikék” Református Idősek Otthona 2011. 1-3. havi költségvetését 26.898.000,- Ft 
fedezet-szükségleti főösszeggel elfogadja. 

 
24/2011. ET. Határozat: 

Egyházkerületi Tanács a kehidakustányi református idősek otthona 2011. 4-12. havi költségvetését 70.475.000,- Ft 
fedezet-szükségleti főösszeggel elfogadja. 

 
 
A Dunántúli Református Egyházkerület területén működő intézmények gazdálkodásáról 
Előterjesztés a 25-26/2011.ET. Határozatokhoz – Köntös László 
 
Főtiszteletű Egyházkerületi Tanács! 
 
Mindnyájunk közös tapasztalata manapság az egyházi életünkben is szinte minden téren tapasztalható anyagi források 
szűkössége. Ez különösen érzékenyen érinti nem csak gyülekezeteinket, hanem az egyházkerület területén működő 
intézményeinket is. Az egyházkerület vezetésének nem egy intézmény esetében kell szembesülnie folyamatos működési 
hiánnyal. Természetesen egyházkerületünk a saját fenntartású intézményeinek biztonságos működtetése mellett igyekszik 
mindent megtenni a kerület területén, nem egyházkerületi fenntartásban működő intézmények működtetetési gondjainak 
enyhítésére is. Ugyanakkor a még felelősebb gazdálkodás előmozdítása érdekében az egyházkerület elnöksége az alábbi 
határozati javaslatot terjeszti a főtiszteletű Egyházkerületi Tanács elé: 
 
25/2011. ET. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa felhívja minden dunántúli szociális- és oktatási intézmény 
fenntartójának és vezetőjének figyelmét a szigorú és felelős gazdálkodásra. 
 

26/2011. ET. Határozat: 
Az Egyházkerületi Tanács azt javasolja a Dunántúli Református Egyházkerület Elnökségének, hogy külső 
szakemberek bevonásával vizsgálja meg az Egyházkerület joghatósága alatt lévő egyes intézmények hosszú távú 
működtetésének anyagi feltételeit és folyamatos működésképtelenség esetén tegyen javaslatot az adott intézmény 
jövőjére nézve. 

 
 
Egyes önkormányzati intézmények egyházi fenntartásba vételéről 
Előterjesztés 27-28/2011. ET. Határozatokhoz – Steinbach József, Köntös László, dr. Márkus 
Mihály 
 
Főtiszteletű Egyházkerületi Tanács! 
 
Napjainkban országos szinten is tapasztalható jelenség, hogy egyes önkormányzatok azzal keresik meg az illetékes 
egyházközségeket, hogy kezdeményezik az általuk eddig fenntartott iskolák, szociális intézmények egyházi fenntartásba 
vételét. Tapasztalva ezt az egyre gyakrabban előforduló önkormányzati igényt és az ezzel kapcsolatos kérdéseket, a 
Magyarországi Református Egyház Zsinatának Tanácsa 2011. február 23-án megtartott ülésén határozatot hozott, amelyben azt 
javasolja az egyházközségeknek és a fokozatos egyházi testületeknek, hogy amíg nem ismertek a közoktatásban és a szociális 
ellátásban várható alapvető szabályozási és finanszírozási változások, tartózkodjanak önkormányzati intézmények átvételétől. 
A Dunántúli Református Egyházkerületben is több önkormányzat kereste meg az illetékes egyházközségeket és a fokozatos 
egyházi testületeket. Az önkormányzati intézmények egyházi fenntartásba vételével kapcsolatosan a Dunántúli Református 
Egyházkerület Elnöksége az alábbi javaslatot terjeszti a Főtiszteletű Egyházkerületi Tanács elé: 
 
27/2011. ET. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa – hivatkozva a Zsinati Tanácsnak az egyes önkormányzati 
intézmények egyházi fenntartásba vételével kapcsolatos ajánlására – nyomatékosan felszólítja az egyházközségeket és 
a fokozatos egyházi testületeket, hogy az egyes önkormányzatok részéről kezdeményezett intézményátadási 
tárgyalások során körültekintően és nagy felelősséggel járjanak el. A Dunántúli Református Egyházkerület ugyanis 
nem tudja garantálni, hogy az átvett vagy átveendő intézményekben a jövőben esetlegesen kialakuló működtetési 
hiányt finanszírozni tudja. 
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• Az átadó önkormányzat az épületet közoktatási célú használatra a használat tartamára, a határozatlan 
időre, a teljes felszereléssel együtt átadja; 

28/2011. ET. Határozat: 
Az Egyházkerület Elnöksége önkormányzati intézmény egyházközségi átvételét az alábbi feltételek együttes 
megvalósulása esetén támogathatja: 

• Az önkormányzat tulajdonosi voltából következően az ingatlan esedékes felújítását, illetve a szükséges 
korszerűsítést saját költségvetésében biztosítja; 

• Az önkormányzat az átvétel évében az intézmény likviditását kamatmentes kölcsönből biztosítja; 
• az átadó önkormányzat az állami kiegészítő normatíva csökkenése illetve inflációs értékcsökkenése 

esetén keletkező hiányt évente, az önkormányzat költségvetésében biztosítja; 
• Amennyiben az átvevő egyházi jogi személy a működtetést nem tudja biztosítani, az önkormányzat az 

intézmény működtetését visszaveszi; 
• A fentieket az önkormányzati képviselő-testület testületi határozatban is és az átadás-átvételi megállapo-

dásban is írásban rögzíti. 

 
Az értékesítésre kijelölt egyházkerületi ingatlanokról 
Előterjesztés a 29-36/2011.ET. Határozatokhoz – Bellai Zoltán 

 
Főtiszteletű Egyházkerületi Tanács! 
 
Mint emlékezetes, a Komáromban 2010. október 29-én tartott Egyházkerületi Közgyűlés értékesítésre jelölte ki egyházkerületi 
tulajdonban lévő ingatlanokat. Tisztelettel tájékoztatom a Főtiszteletű Egyházkerületi Tanácsot, hogy a Komáromban kapott 
felhatalmazás alapján az egyházkerület vezetése elkészíttette nevezett ingatlanok hivatalos értékbecsléseit. Az értékbecslés 
eredménye a következő: 
 
1. Tótvázsonyi Ifjúsági és Missziói Központ:

1.1. Telek:     9.100.000,- Ft 
   87.300.000,- Ft 

1.2. Parókia-épület:  17.200.000,- Ft 
1.3. Udvari épületek: 61.000.000,- Ft    

2. Litéri lakóépület (korábbi értékbecslés):
3. 

     7.100.000,- Ft 
Litéri külterületi ingatlanok:

4. 
       ------- 

Pápai lakóingatlanok: 
5. 

     15.900.000,- Ft 
Budapesti lakások:

 
A hivatalos ingatlanbecslések alapján az Egyházkerületi Elnökség tisztelettel javasolja fenti ingatlanok eladási árainak az 
alábbiak szerinti meghatározását: 
 

      38.000.000,- Ft 

1. Tótvázsonyi Ifjúsági és Missziói Központ:
Az ingatlanbecslés végösszege, illetve a javasolt eladási ár között feltűnően nagy eltérés (35.300.000,- Ft) magyarázata a 
következő: 

   52.000.000,- Ft 

• A telek és az eredeti felépítmény együttes ingatlanbecsült értéke változatlan összeggel (26.300.000,- Ft) 
kerül beszámításra. 

• Az udvari épületek ingatlanbecsült értéke (61.000.000,- Ft) eladási árként történő meghatározása irreális 
volna, egyrészt a jogi rendezetlenségek, másrészt pedig a fennmaradási- és használatbavételi engedélyek 
megszerzéséhez szükséges további ráfordítások (építési bírság: cca 18,0 M Ft; a lehetséges használat-
bavételhez szükséges elvégzendő munkálatok becsült költsége: cca 17,3 M Ft) miatt. Mindezekre tekintettel 
az épületegyüttes jelenlegi készültségi foka alapján az eladási ár  25.700.000,- Ft-ban került meghatározásra. 

2. Litéri lakóépület:
A meglehetősen lepusztult, előnytelen telekkel rendelkező lakóingatlan többszöri próbálkozással sem volt eddig eladható 
(legutoljára 4.000.000,- Ft-ért), ugyanakkor az ingatlan elmúlt évi karbantartása az egyházkerületnek mintegy félmillió 
forintba került. Félő, hogy még a most javasolt eladási áron sem lesz értékesíthető! 

         3.000.000,- Ft 

3. Litéri külterületi ingatlanok: 
A litéri határban szétszórtan található résztulajdonok értéke meghatározhatatlan, legfeljebb úgy értékesíthetők, ha 
valamelyik résztulajdonos-társ jelentéktelen összegért megvásárolja! 

       ------- 

4. Pápai lakóingatlanok:
4.1. Pápa, Jókai u. 30. (hrsz. 148/A/5.)  8.600.000,- Ft 

       15.900.000,- Ft 

4.2. Pápa, Jókai u. 30. (hrsz. 148/A/6.)  7.300.000,- Ft 
A társasházzá alakított lakóépület két emeleti lakása van az egyházkerület tulajdonában. Mindkettő teljes felújításra szorul. 
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A társasházi közös tulajdonban lévő épületrészek szintén felújításra szorulnak. 
5. Budapesti lakások:

5.1. Budapest, Cházár A. u. 2/C. I/106.  20.000.000,- Ft 
       40.000.000,- Ft. 

5.2. Budapest, Cházár A. u. 2/C. I/107.  20.000.000,- Ft 
A Puskás Ferenc Stadion közelében lévő lakóparki lakások valós értéken értékesíthetők. 

 
29/2011. ET. Határozat: 

Egyházkerületi Tanács a Tótvázsony, Magyar u. 98. (hrsz. 397.) ingatlan eladási árát 52.000.000,- Ft-ban határozza 
meg. Felhatalmazza az Egyházkerületi Elnökséget az ingatlan nyilvános meghirdetésére, és az adásvétel lebonyo-
lítására. 

30/2011. ET. Határozat: 
Egyházkerületi Tanács a Litér, Dózsa Gy. u. 33. (hrsz. 625.) alatti ingatlan eladási árát 3.000,000,- Ft-ban határozza 
meg. Felhatalmazza az Egyházkerületi Elnökséget az ingatlan nyilvános meghirdetésére, és az adásvétel lebonyo-
lítására. 

31/2011. ET. Határozat: 
Egyházkerületi Tanács a Litér, 039/3, 046/4, 055, 076/4, 078/4, 080/1, 084/4. hrsz. alatti ingatlanok értékesítését a 
településen elfogadott külterületi ingatlanárakhoz igazítottan elrendeli. Felhatalmazza az Egyházkerületi Elnökséget 
az ingatlan nyilvános meghirdetésére és az adásvétel lebonyolítására. 

32/2011. ET. Határozat: 
Egyházkerületi Tanács a Pápa, Jókai u. 30. (hrsz. 148/A/5.) alatti emeleti lakás eladási árát 8.600.000,- Ft-ban 
határozza meg. Felhatalmazza az Egyházkerületi Elnökséget az ingatlan nyilvános meghirdetésére, és az adásvétel 
lebonyolítására. 

33/2011. ET. Határozat: 
Egyházkerületi Tanács a Pápa, Jókai u. 30. (hrsz. 148/A/6.) alatti emeleti lakás eladási árát 7.300.000,- Ft-ban 
határozza meg. Felhatalmazza az Egyházkerületi Elnökséget az ingatlan nyilvános meghirdetésére, és az adásvétel 
lebonyolítására. 

34/2011. ET. Határozat: 
Egyházkerületi Tanács a Budapest, Cházár A. u. 2/C. I/106. (hrsz. 32830/3/A/197) alatti emeleti lakás eladási árát 
20.000.000,- Ft-ban határozza meg. Felhatalmazza az Egyházkerületi Elnökséget az ingatlan nyilvános meghirde-
tésére, és az adásvétel lebonyolítására. 

35/2011. ET. Határozat: 
Egyházkerületi Tanács a Budapest, Cházár A. u. 2/C. I/107. (hrsz. 32830/3/A/198) alatti emeleti lakás eladási árát 
20.000.000,- Ft-ban határozza meg. Felhatalmazza az Egyházkerületi Elnökséget az ingatlan nyilvános meghirde-
tésére, és az adásvétel lebonyolítására. 

1. A projektötlet megfogalmazása, a várható költségek meghatározása. 

36/2011. ET. Határozat: 
Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza az Egyházkerület Elnökségét arra, hogy nevezett ingatlanok fenti 
határozatokban elfogadott árából legfeljebb 10% engedményt adhasson. 

 
Pályázati tájékoztató 
Előterjesztés a 37/2011.ET. Határozathoz – Bellai Zoltán 
 
Várhatóan 2011-ben is lesznek olyan pályázati kiírások, amelyek lehetőséget kínálnak egyházi szervezeteinknek (egyház-
község, egyházmegye, egyházkerület) és az általuk fenntartott intézményeknek, hogy épületeik felújítására, intézményeik jobb 
működési feltételeinek biztosítására, valamint gyülekezetépítési céljaik megvalósítására pályázatokat nyújtsanak be. 
Minthogy egy pályázat elkészítése, illetve annak megvalósítása pénzügyi kötelezettségvállalással jár, a pályázó egyházi 
szervezeteknek mind az előkészítésre, mind a megvalósításra tekintettel a MRE gazdálkodási törvényének megfelelően 
szükséges eljárni. 
Szeretettel és bizalommal kérjük a pályázni szándékozókat, hogy egy-egy pályázat elkészítése és megvalósítása folyamatában 
a következő lépésekre legyenek szívesek tekintettel lenni: 
 

1.1. A projektötlet még nem kész pályázat, hanem a pályázati cél tömör megfogalmazása (pl. az egyházközség temp-
lomának külső felújítása: tetőhéjazat cseréje, nyílászárók cseréje, homlokzat felújítása, akadálymentes megközelítés 
feltételeinek megteremtése, környezet parkosítása). 

1.2. A várható költségek:  
1.2.1. A projekt előkészítésének költségei (pályázatírás, a szükséges dokumentumok elkészíttetése és beszerzése);  
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1.2.2. A pályázat megvalósításának költségei (megpályázott összeg, önerő, projektmenedzsment költségei, járulékos 
költségek). 

2. A projektötlet testületi megtárgyalása és elfogadása.  
2.1. A megfogalmazott projektötletnek már vannak pénzügyi-gazdasági vonzatai, az elfogadáshoz a döntéshozó testület 

tagjainak név szerinti szavazása szükséges.  
2.2. A határozatnak tartalmaznia kell a pályázati projekt leírását, a projekt előkészítésének és megvalósításának várható 

költségeit, valamint a névszerinti szavazás eredményét. 
3. Amennyiben a pályázat megvalósítása során a felettes egyházi testületektől bármilyen pénzügyi segítségre szükség van 

(egyházmegyei támogatás, egyházkerületi előfinanszírozás, stb.), szükséges a projektötletet, előkészítésének és 
megvalósításának megközelítőleges pénzügyi tervét, valamint a döntéshozó testületi ülés jegyzőkönyvének szabályszerű 
kivonatát a felettes egyházi testületekhez jóváhagyásra felterjeszteni. 

4. A pályázat elkészítését kizárólag a felettes egyházi testületek jóváhagyó döntése birtokában szabad elkezdeni. A 
jóváhagyás nélkül elkészített pályázathoz sem az előkészítés, sem a megvalósítás folyamatában nem adható felettes 
egyházi testületi pénzügyi segítség! 

5.  A pályázat elkészítésére a kiválasztott pályázatíróval szerződést kell kötni! 
5.1. A szerződést, lévén pénzügyi kötelezettségvállalásról szó, a döntéshozó testület névszerinti szavazással hagyja jóvá. 
5.2. A jóváhagyó határozatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázatírói díj milyen forrásból kerül kifizetésre. 
5.3.  A szerződést a döntéshozó testület jóváhagyó döntése alapján kizárólag az egyházi szervezetet (egyházközség, 

egyházmegye) az egyház-főhatósági igazolásban megnevezett törvényes képviselők írhatják alá. 
5.4. A szerződés kizárólag a pályázatírásra vonatkozhat, nem tartalmazhat olyan kötelezettségvállalást („sikerdíj”, a 

lebonyolítás menedzsment-költsége, stb.), amely már a nyertes pályázat megvalósítására vonatkozik. 
6. A pályázat elkészítése során szükséges megejteni azokat az egyeztetéseket, amelyek a pályázati cél megvalósítását 

befolyásolhatják: 
6.1. Helyi védettségű és/vagy műemléki védettségű épületek esetén dokumentált egyeztetéseket kell kezdeményezni az 

illetékes építési és/vagy műemléki hatósággal. 
6.2. A hatóságoktól kapott írásos dokumentumok követelményeit be kell építeni a pályázatba. 
6.3. Az illetékes hatóságok által engedélykötelesnek minősített munkálatok esetében a pályázat elkészítése és benyújtása 

időpontjáig el kell készíttetni és be kell nyújtani az engedélyezési dokumentációt. 
7.   Az elkészített és aláírásokkal ellátott pályázat egy komplett másolati példányát a benyújtás előtt tíz nappal ellenjegyzésre 

szükséges beterjeszteni ahhoz a felettes egyházi testülethez, amelytől a pályázó egyházi szervezet a megvalósítás során 
pénzügyi segítséget (vissza nem térítendő egyházmegyei támogatás, egyházkerületi előfinanszírozási hitel, stb.) vár. Az 
illetékes felettes egyházi testület elnökségének ellenjegyzése nélkül benyújtott pályázat a megvalósítás során nem 
részesülhet pénzügyi segítségben! 

8. A pályázati támogatás megítéléséről szóló határozat hitelesített másolatát a kézhezvételtől számított nyolc napon belül 
szükséges szolgálati úton felterjeszteni ahhoz a felettes egyházi testülethez, amelytől a pályázó egyházi szervezet a 
megvalósítás során pénzügyi segítséget vár (vissza nem térítendő egyházmegyei támogatás, egyházkerületi előfinan-
szírozási hitel, stb.). 

9. Amennyiben a nyertes pályázó a megvalósításhoz pénzügyi segítségre tart igényt (vissza nem térítendő egyházmegyei 
támogatás, egyházkerületi előfinanszírozási hitel, stb.), a megítélt összegre vonatkozó támogatási szerződést, a megvalósí-
táshoz szükséges minden további megállapodást (közbeszerzés, projektmenedzsment, stb.), valamint minden, a megva-
lósításra vonatkozó dokumentumot szükséges minden esetben a felettes egyházi testületekhez jóváhagyásra felterjeszteni. 

10. A megvalósítás és elszámolás során a nyertes pályázó folyamatosan köteles együttműködni az egyházkerület által 
megbízott személlyel és/vagy szervezettel annak érdekében, hogy mind a lebonyolítás, mind az elszámolás a jogszabályi 
kereteknek megfelelően történhessen, és sem a pályázót, sem az előfinanszírozási hitelt rendelkezésre bocsátó 
egyházkerületet ne érje anyagi kár. 

Pápa, 2011. március 3. 
 
   Dr. Huszár Pál       Steinbach József 
      főgondnok              püspök 
 

Főtiszteletű Egyházkerületi Tanács! 
A Pápai Református Teológiai Akadémia 2011. március 2-án tartott ülésén 5. tárgysorozati pontként megtárgyalta a 
rektorválasztás kérdését és a tisztségét jelenleg is betöltő rektor eddigi szakmai és vezetői munkáját nagyra értékelve, azt 
pályázati értékűnek fogadta el. Ennek alapján, más jelölt hiányában, a jelenlévő hét szavazó tag titkos szavazással a következő 

37/2011. ET. Határozat: 
Az Egyházkerületi Tanács a pályázati tájékoztatót jóváhagyja, elrendeli közzétételét. 
Felhatalmazza az Egyházkerületi Elnökséget, hogy a pályázatok elbírálása során a tájékoztatóban foglaltak szerint 
járjon el. 
 

PRTA rektorválasztás 
Előterjesztés a 38/2011.ET. Határozathoz – Steinbach József 
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döntést/határozatot hozta: 
A Szenátus 5 igen szavazat és két tartózkodás mellett dr. Vladár Gábort választotta rektornak a 2011-gyel kezdődő 
rektori ciklusra. E határozata alapján a PRTA Szenátusa kéri a fenntartó Dunántúli Református Egyházkerület Egyházkerületi 
Tanácsát, hogy az Egyházkerületi Tanács jóváhagyásával Dr. Vladár Gábor habilitált egyetemi tanárt rektori kinevezésre a 
Köztársasági Elnökhöz felterjeszteni szíveskedjen. 
 
38/2011. ET. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa jelen határozatával a Pápai Református Teológiai Akadémia 
Szenátusának 2011. március 2/5 számú, rektorválasztásra vonatkozó határozatát, miszerint a 2011-gyel kezdődő 
rektori ciklusra Dr. Vladár Gábort választotta rektornak, jóváhagyja, és szolgálati úton Dr. Vladár Gábor habilitált 
egyetemi tanárt rektori kinevezésre a Köztársasági Elnökhöz felterjeszti. 

 
 
A 2012. évi REND időpontjának módosításáról 
Előterjesztés a 39/2011. ET. Határozathoz – Imre Bálint 
 
Főtiszteletű Egyházkerületi Tanács! 
 
A 2012-ben esedékes Református Egyházi Napok Dunántúl programsorozat a Mezőföldi Református Egyházmegye területén 
kerül megrendezésre. A 2010. május 5-én tartott Egyházkerületi Tanács határozott arról, hogy Székesfehérvár legyen a 
helyszín. Akkor a Videoton FC intézmény komplexuma látszott a legalkalmasabb helyszínnek a városon belül. A labdarúgó 
csapat lehetséges nemzetközi szereplése miatt kértük a Főtiszteletű Egyházkerületi Tanácsot, hogy a REND időpontját 2012. 
június 22-24. időpontban állapítsa meg. Az elmúlt esztendő október 27-én az Egyházkerület Elnökségével újra bejártuk a 
lehetséges helyszíneket, s az ott tapasztaltak egyértelművé tették minden jelenlévő számára, hogy a Videoton FC élén történt 
változások és a sok bizonytalanság miatt a „Bregyó – köz” a legideálisabb a lehetséges helyszínek közül.  
Ezt a döntést figyelembe véve nem kell módosítani az eredetileg kitűzött időponton. Ami azért is jó, mert az érettségit, és a 
vizsgaidőszakot nem érinti. Így az ifjúság is jobban megszólítható. A 2012-es REND szervezésében külön hangsúlyt 
szeretnénk a 15-25 éves korosztály megszólítására helyezni. 
Ezért javasoljuk, hogy az Egyházkerületi Tanács módosítsa a 2012-es REND időpontjára vonatkozó határozatát 2012. június 
29-július 1-re. 
 
39/2011. ET. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Mezőföldi Református Egyházmegye előterjesztése alapján úgy 
határoz, hogy a 2012. évben tartandó REND időpontját az eredetileg megállapított és elfogadott időpontban: 2012. 
június 29. – július 1. között hagyja jóvá.  
Jelen határozattal a 48/2010. ET. Határozat érvényét veszti. 

 
 
A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája csatlakozása az 
Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft. szervezetéhez 
Előterjesztés a 40/2011. ET. Határozathoz – Steinbach József 

 
A Dunántúli Református Egyházkerület, mint intézményfenntartó nevében Steinbach József püspök a VI-3-78/2010. 
iktatószámú, 2010. november 25-én kelt levelében hozzájárult ahhoz, hogy a fenntartásában működő Pápai Református 
Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája felvételét kérje az Országos Egyházi TISZK (Térségi Integrált 
Szakképzési Központ) tagjainak sorába. A tagfelvételi kérelem 2010. november 26-án postázásra került a szükséges 
dokumentumokkal (alapító okirat, működési engedély, fenntartó hozzájáruló nyilatkozata) az Országos Egyházi TISZK 
Nonprofit Kft. Kőszeghy Balázs ügyvezető úr részére. A szervezet soron következő ülésén bírálja el a tagfelvételi kérelmet, 
melyre 2011. március 07-én (hétfőn) délelőtt 1030 órakor kerül sor (Budapest, VI. kerület, Városligeti fasor 42.). Az 
intézmény felvételéhez szükség van a fenntartó csatlakozásához is. A szakképző intézmények számára nélkülözhetetlen a 
TISZK tagság, hiszen a vállalkozások által felajánlott Szakképzési hozzájáruláshoz már csak a TISZK-en keresztül juthatnak 
hozzá, és ebből a forrásból tudják a képzéshez szükséges eszközigényüket fejleszteni. Így fenntartói támogatás igénybevétele 
nélkül tudnak eszközbeszerzést eszközölni, mely a most beindult új képzésnél szükséges és nélkülözhetetlen (viszont a 
tervköltségvetésben erre a célra egyáltalán nem került tervezésre összeg). 
 
40/2011. ET. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa jelen határozatával hozzájárul ahhoz, hogy a Dunántúli Református 
Egyházkerület fenntartásában működő Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája 
csatlakozzon az Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft. szervezetéhez.  
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EGYHÁZKERÜLETI TANÁCSÜLÉS 
Pápa,2011. május 19. 

 
 
41/2011. ET. Határozat: 

Az Egyházkerületi Tanács kimondja megalakulását, megállapítja határozatképességét, a távolmaradottak kimentését 
elfogadja. 

 
Napirend 
Előterjesztés a 42/2011.ET. Határozathoz – Köntös László 
 

 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.) A Dunántúli Református Egyházkerület 2010. év zárószámadása 
Steinbach József 
Szemeti Ferenc 
Bellai Zoltán 

10.35 5.) A Dunántúli Református Egyházkerület intézményeinek 2010. év 
zárószámadása 

Szemeti Ferenc 
Bellai Zoltán 

11.35 6.) A Dunántúli Református Egyházkerület egyházmegyéinek költségvetése - 
zárószámadása Bellai Zoltán 

11.50 7.) Az Egységes Lelkészképesítő Vizsgára jelentkezők ajánlása az ELVB-nak  Steinbach József,  

12.00 8.) Pro Pannonia Reformata díjak Imre Bálint,  
Kuti Géza 

12.10 

Egyéb 
• A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája 

átdolgozott pénzügyi szabályzatának és belső utasításának elfogadása 
• Tihanyi Ökumenikus Ima 

Kovács Péter, 
Steinbach József 

 

42/2011. ET. Határozat: 
Az Egyházkerületi Tanács a kiosztott napirend-tervezet szerinti tárgysorozatot elfogadja. 

43/2011. ET. Határozat: 
Az Egyházkerületi Tanács a jegyzőkönyv vezetésére Székely Attila egyházkerületi jegyzőt, annak hitelesítésére a 
Pápai Református Egyházmegye Elnökségét kéri fel. 

 
A Dunántúli Református Egyházkerület 2010. év zárószámadása 
Előterjesztés a 44/2011. ET. Határozathoz – Steinbach József, Szemeti Ferenc, Bellai Zoltán 

 
Főtiszteletű Egyházkerületi Tanács! 
 
Az egyházkerületi Számvizsgáló Bizottság imént elhangzott jelentésének ismeretében tisztelettel előterjesztem a Dunántúli 
Református Egyházkerület 2010. évi zárószámadását, a következők szerint: 
 
44/2011. ET. Határozat: 

Egyházkerületi Tanács a Dunántúli Református Egyházkerület 2010. évi zárószámadását 1.116.169.817,- Ft fedezettel, 
1.066.484.455,- Ft szükséglettel, és 49.685.362,- Ft eredménnyel elfogadja. 
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A Dunántúli Református Egyházkerület intézményeinek 2010. év zárószámadása 
Előterjesztés a 45-53/2011.ET. Határozatokhoz – Szemeti Ferenc, Bellai Zoltán 
 
Főtiszteletű Egyházkerületi Tanács! 
 
A Dunántúli Református Egyházkerület fenntartásában működő intézmények a 2010. évre vonatkozó zárószámadásukat az 
alábbiak szerint rendben benyújtották.  
 

Ssz. Intézmény Bevétel Szükséglet Eredmény 
1.  Pápai Ref. Teológiai Akadémia  191.917.485,- 92.863.487,- 99.053.998,- 
2.  Pápai Ref. Kollégium Gimnáziuma 380.486.000,- 373.440.000,- 7.046.000,- 
3.  PRK Gimnáziuma Dadi Ált. Iskolája 46.123.000,- 44.241.000,- 1.882.000,- 
4.  PRK „Tánc-lánc” Művészeti 

Alapiskolája 
33.749.000,- 39.308.000,- - 5.559.000,- 

5.  DREK Tudományos Gyűjteményei  44.367.804,- 44.197.176,- 170.628,- 
6.  „Őszikék” Idősek Otthona 102.965.231,- 94.279.274,- 8.685.957,- 
7.  „Árvácska” Anya- és Csecsemő Otthon 58.566.209,- 56.356.432,- 2.209.777,- 
8.  Siloám Missziói Otthon 19.980.668,- 18.076.984,- 1.903.684,- 
9.  Tótvázsonyi Missziói Otthon 16.849.889,- 16.849.889,- --- 

 
Az egyházkerületi Számvizsgáló Bizottság imént elhangzott jelentésének ismeretében előterjesztem a határozati javaslatokat: 
 
45/2011. ET. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Pápai Református Teológiai Akadémia 2010. évi záró-számadását 
191.917.485,- Ft bevétellel, 92.863.487,- Ft kiadással, és 99.053.998,- Ft maradvánnyal jóváhagyja. 

 
46/2011. ET. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma 2010. évi záró-
számadását 380.486.000,- Ft bevétellel, 373.440.000,- Ft kiadással, és 7.046.000,- Ft maradvánnyal jóváhagyja. 

 
47/2011. ET. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a PRK Gimnáziuma Dadi Általános Iskolája 2010. évi záró-
számadását 46.123.000,- Ft bevétellel, 44.241.000,- Ft kiadással, és 1.882.000,- Ft maradvánnyal jóváhagyja. 
 

48/2011. ET. Határozat: 
A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a PRK „Tánc-lánc” Művészeti Alapiskolája 2010. évi záró-
számadását 33.749.000,-,- Ft bevétellel, 39.308.000,- Ft kiadással, és -5.559.000,- Ft működési hiánnyal jóváhagyja. 

 
49/2011. ET. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a DREK Tudományos Gyűjteményei 2010. évi záró-számadását 
44.367.804,- Ft bevétellel, 44.197.176,- Ft kiadással, és 170.628,- Ft maradvánnyal jóváhagyja. 

 
50/2011. ET. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa az „Őszikék” Időskorúak Otthona 2010. évi záró-számadását 
102.965.231,- Ft bevétellel, 94.279.274,- Ft kiadással, és -8.685.957,- Ft működési hiánnyal jóváhagyja. 

 
51/2011. ET. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa az „Árvácska” Anya- és Csecsemőotthon 2010. évi záró-számadását 
58.566.209,- Ft bevétellel, 56.356.432,- Ft kiadással, és 2.209.777,- Ft maradvánnyal jóváhagyja. 
 

52/2011. ET. Határozat: 
A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Siloám Missziói Otthon 2010. évi záró-számadását 19.980.668,- Ft 
bevétellel, 18.076.984,- Ft kiadással, és 1.903.684,- Ft maradvánnyal jóváhagyja. 
 

53/2011. ET. Határozat: 
A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Tótvázsonyi Missziói Otthon 2010. évi záró-számadását 
16.849.889,- Ft bevétellel, 16.849.889,- Ft kiadással, és 000,- Ft. maradvánnyal jóváhagyja, hogy  az Intézmény 
köteles benyújtani az egyéb kiadások tételezését. 
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A Dunántúli Református Egyházkerület egyházmegyéinek zárószámadása 
Előterjesztés az 54-59/2011. ET. Határozatokhoz – Bellai Zoltán 

 
Főtiszteletű Egyházkerületi Tanács! 

 
Tisztelettel jelentem, hogy a kebelbéli egyházmegyék rendben beterjesztették 2010. évi zárószámadásukat, az alábbiak szerint: 
 

Ssz. Egyházmegye Bevétel Kiadás Maradvány 
1.  Mezőföld 36.734.690,- 35.186.565,- 1.548.125,- 
2.  Őrség 22.322.492,- 20.457.739,- 1.864.753,- 
3.  Pápa 45.016.586,- 38.534.639,- 6.481.947,- 
4.  Somogy 62.340.168,- 59.762.842,- 2.577.326,- 
5.  Tata 60.106.426,- 51.483.306,- 8.623.120,- 
6.  Veszprém 40.095.017,- 33.404.281,- 6.690.736,- 

 
54/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Mezőföldi Református Egyházmegye 2010. évi záró-számadását 
36.734.690,- Ft bevétellel, 35.186.565,- Ft kiadással, és 1.548.125,- Ft maradvánnyal jóváhagyja. 

 
55/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa az Őrségi Református Egyházmegye 2010. évi záró-számadását 
22.322.492,- Ft bevétellel, 20.457.739,- Ft kiadással, és 1.864.753,- Ft maradvánnyal jóváhagyja. 

 
56/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Pápai Református Egyházmegye 2010. évi záró-számadását, 
45.016.586,- Ft bevétellel, 38.534.639,- Ft kiadással, és 6.481.947,- Ft maradvánnyal jóváhagyja. 

 
57/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Somogyi Református Egyházmegye 2010. évi záró-számadását 
62.340.168,- Ft bevétellel, 59.762.842,- Ft kiadással, és 2.577.326,- Ft maradvánnyal jóváhagyja. 

 
58/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Tatai Református Egyházmegye 2010. évi záró-számadását 
60.106.426,- Ft bevétellel, 51.483.306,- Ft kiadással, és 8.623.120,- Ft maradvánnyal jóváhagyja. 

 

Ssz. 

59/2011. ET Határozat: 
A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Veszprémi Református Egyházmegye 2010. évi záró-számadását 
40.095.017,- Ft bevétellel, 33.404.281,- Ft kiadással, és 6.690.736,- Ft maradvánnyal jóváhagyja. 
 

 
 
A Dunántúli Református Egyházkerület egyházmegyéinek költségvetései 
Előterjesztés a 60-65/2011.ET. Határozatokhoz – Bellai Zoltán 

 
Főtiszteletű Egyházkerületi Tanács!  

 
Tisztelettel jelentem, hogy a kebelbéli egyházmegyék rendben beterjesztették 2011. évi költségvetéseiket, az alábbiak szerint:  
 

Egyházmegye Bevétel Kiadás 
1.  Mezőföld 40.195.000,- 40.195.000,- 
2.  Őrség 25.563.886,- 25.563.886,- 
3.  Pápa 39.500.000,- 39.500.000,- 
4.  Somogy 69.138.000,- 69.138.000,- 
5.  Tata 41.593.413,- 41.593.413,- 
6.  Veszprém 46.428.125,- 46.428.125,- 

 
60/2010. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Mezőföldi Református Egyházmegye 2011. évi költségvetését 
40.195.000,- Ft bevétellel és kiadással jóváhagyja. 
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61/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa az Őrségi Református Egyházmegye 2011. évi költségvetését 
25.563.886,- Ft bevétellel és kiadással jóváhagyja. 

 
62/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Pápai Református Egyházmegye 2011. évi költségvetését 
39.500.000,- Ft bevétellel és kiadással jóváhagyja. 

 
63/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Somogyi Református Egyházmegye 2011. évi költségvetését 
69.138.000,- Ft bevétellel és kiadással jóváhagyja. 

 
64/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Tatai Református Egyházmegye 2011. évi költségvetését 
41.593.413,- Ft bevétellel és kiadással jóváhagyja. 

 
65/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Veszprémi Református Egyházmegye 2011. évi költségvetését 
46.428.125,- Ft bevétellel és kiadással jóváhagyja. 

 
 

Az Egységes Lelkészképesítő Vizsgára jelentkezők ajánlása az Egységes Lelkészképesítő Vizsgabizottságnak 
Előterjesztés a 66-82/2011. ET. Határozatokhoz – Steinbach József 
 
66/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga 
Bizottságnak Benákné Kun Ildikó lelkész-jelöltet, amennyiben nevezett jelentkező az Egységes Lelkészi Vizsgára 
vonatkozó Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesz 2011. 
július 15-ig. Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő 
lelkészjelölteknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa. 

 
67/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga 
Bizottságnak Beszédes Mária lelkész-jelöltet, amennyiben nevezett jelentkező az Egységes Lelkészi Vizsgára 
vonatkozó Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesz 2011. 
július 15-ig. Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő 
lelkészjelölteknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa.  

  
68/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga 
Bizottságnak Bódis Tamás lelkész-jelöltet, amennyiben nevezett jelentkező az Egységes Lelkészi Vizsgára vonatkozó 
Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesz 2011. július 15-ig. 
Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő 
lelkészjelölteknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa.  

 
69/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga 
Bizottságnak Csomós Balázs lelkész-jelöltet, amennyiben nevezett jelentkező az Egységes Lelkészi Vizsgára 
vonatkozó Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesz 2011. 
július 15-ig. Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő 
lelkészjelölteknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa.  

 
70/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga 
Bizottságnak Fügedi Zsófia lelkész-jelöltet, amennyiben nevezett jelentkező az Egységes Lelkészi Vizsgára 
vonatkozó Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesz 2011. 
július 15-ig. Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő 
lelkészjelölteknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa.  

 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga 
Bizottságnak Juhász Réka lelkész-jelöltet, amennyiben nevezett jelentkező az Egységes Lelkészi Vizsgára vonatkozó 

71/2011. ET Határozat: 
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Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesz 2011. július 15-ig. 
Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő lelkészjelöl-
teknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa.  

 
72/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga 
Bizottságnak Katona Viktor lelkész-jelöltet, amennyiben nevezett jelentkező az Egységes Lelkészi Vizsgára 
vonatkozó Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesz 2011. 
július 15-ig. Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő 
lelkészjelölteknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa.  

 
73/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga 
Bizottságnak Kovács Imola lelkész-jelöltet, amennyiben nevezett jelentkező az Egységes Lelkészi Vizsgára 
vonatkozó Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesz 2011. 
július 15-ig. Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő 
lelkészjelölteknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa.  

 
74/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga 
Bizottságnak Molnár-Varga Szilvia lelkész-jelöltet, amennyiben nevezett jelentkező az Egységes Lelkészi Vizsgára 
vonatkozó Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesz 2011. 
július 15-ig. Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő 
lelkészjelölteknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa.  

 
75/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga 
Bizottságnak Nagy Éva lelkész-jelöltet, amennyiben nevezett jelentkező az Egységes Lelkészi Vizsgára vonatkozó 
Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesz 2011. július 15-ig. 
Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő 
lelkészjelölteknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa.  

 
76/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga 
Bizottságnak Rozgonyi Emőke lelkész-jelöltet, amennyiben nevezett jelentkező az Egységes Lelkészi Vizsgára 
vonatkozó Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesz 2011. 
július 15-ig. Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő 
lelkészjelölteknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa.  

 
77/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga 
Bizottságnak Sándor Zsuzsa-Noémi lelkész-jelöltet, amennyiben nevezett jelentkező az Egységes Lelkészi Vizsgára 
vonatkozó Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesz 2011. 
július 15-ig. Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő 
lelkészjelölteknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa.  

 
78/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga 
Bizottságnak Sípos Csörsz Csanád lelkész-jelöltet, amennyiben nevezett jelentkező az Egységes Lelkészi Vizsgára 
vonatkozó Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesz 2011. 
július 15-ig. Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő 
lelkészjelölteknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa.  

 
79/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga 
Bizottságnak Szakál Anikó lelkész-jelöltet, amennyiben nevezett jelentkező az Egységes Lelkészi Vizsgára 
vonatkozó Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesz 2011. 
július 15-ig. Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő 
lelkészjelölteknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa.  

 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga Bizott-
80/2011. ET Határozat: 
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ságnak Szakál Zoltán lelkész-jelöltet, amennyiben nevezett jelentkező az Egységes Lelkészi Vizsgára vonatkozó 
Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesz 2011. július 15-ig. 
Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő lelkész-
jelölteknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa.  

 
81/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga 
Bizottságnak Ujvári Sándor Csaba lelkész-jelöltet, amennyiben nevezett jelentkező az Egységes Lelkészi Vizsgára 
vonatkozó Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesz 2011. 
július 15-ig. Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő 
lelkészjelölteknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa.  

 
82/2011. ET Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa lelkészi vizsgára ajánlja az Egységes Lelkészképesítő Vizsga 
Bizottságnak Varga Tünde lelkész-jelöltet, amennyiben nevezett jelentkező az Egységes Lelkészi Vizsgára vonatkozó 
Szabályrendelet 3. § 2. bekezdésében lefektetett vizsgára jelentkezés összes feltételének eleget tesz 2011. július 15-ig. 
Az Egyházkerületi Tanács felhatalmazza a Egyházkerület Elnökségét, hogy e határozatnak megfelelő 
lelkészjelölteknek az egyházkerületi ajánlást kiállítsa.  

 
 
Pro Pannonia Reformata díjak 
 
83/2011. ET. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület „Pro Pannonia Reformata” díjával kitüntettek a 2011. esztendőben: Németh 
Gyula ny. esperes, Péntek László ny. esperes, Sárközy Eszter, a Dunántúli Református Egyházkerület jogtanácsosa. 
 

 
A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája átdolgozott pénzügyi 
szabályzatának és belső utasításának elfogadása 
Előterjesztés a 84/2011. ET. Határozathoz – Kovács Péter 
 
A Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége II-1-94/2011. számú határozatában Kovács Dániel igazgató úr 2011. április 
15-től munkavégzés alóli felmentésére, majd 2011. július 31-ével történő nyugdíjazására tekintettel 2011. április 15-től 2012. 
augusztus 15-ig megbízta Kovács Péter Ferenc igazgatóhelyettes urat az igazgatói teendők ellátásával; így ezen időszakban a 
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája törvényes képviselője, az aláírási és munkáltatói 
jogok gyakorlója Kovács Péter Ferenc. Az elnökségi határozatban foglaltak értelmében módosítani kellett az intézmény 
Pénzkezelési Szabályzatát, valamint az Utalványozási Szabályrendeletét az utalványozó személyében történt változás miatt. 
A két szabályzatot az intézmény Igazgatótanácsa a 2011. április 19-én megtartott ülésen a 12/2011. számú határozatával 
elfogadta, és az Egyházkerület Tanácsa elé terjesztette további jóváhagyásra. 
 
84/2011. ET. Határozat:  

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakkö-
zépiskolája törvényes képviselő váltása miatt módosított Pénzkezelési Szabályzatát és Utalványozási Szabály-
rendeletét elfogadja. 

 
„Tihanyi Ökumenikus Ima” 
Előterjesztés a 85/2011. ET. Határozathoz – Steinbach József 
 
85/2011. ET. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa megbízza a Dunántúli Református Egyházkerület Elnökségét, hogy 
tegyen javaslatot a „Tihanyi Ökumenikus Ima” rendezvényben való részvételre.  
 

 

DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS KÖZLÖNY 
A Dunántúli Református Egyházkerület hivatalos értesítője 

Felelős szerkesztő: Köntös László lelkészi főjegyző. 
Kiadja a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala. 

(8500 Pápa, Árok u. 6. Telefon: + 06 (89) 512–400. E-mail: dtpuspoki@gmail.com) 
Felelős kiadó: Steinbach József püspök.  

Készült a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár Nyomdaüzemében. Felelős vezető: dr. Hermann István. 

mailto:dtpuspoki@gmail.com�

