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,,Isten vil6goss6g6s nincsen Obenne
1,b
semmi sot6ts6g" 1J6nos
Egyh6zkeriiletiink cimer6nek ig6je,,LegyenVil6goss6g!"azt a teremt6Ig6t id6zi, mely 6ltal minden lett, ami lett.
Ha Isten kimondja Onmag6t, szava 6ltal vi16goss6gt6mad, mely tribb, mint a megvil6git6sra
trirekv6 6rtelem, vagy a mindent bevil6git6 szellem: ez az O 6ld6sa, ez maga az 6let, melyben 61ntink lehet 6s kell. Ez6rt bSrmi elhanyatl6s ett6ll
az isteni 6lett6l: megsrit6ted6s.Megsot6ted6seels6sorbana szivnek, azt|n a gondolatnak, erkolcsnek, aj6nd6kba kapott 6letunknek. A megscit6ted6s: hitveszt6s, a hitveszt6s kdrhozatig hull6 istenn6lkiilis6g.
De megv6lt6 6s vigasztal6 il6goss6gr6l jtivendcilnek a pr6f6tilk, s err6'l az Isten szeretet6b6l
fcilragyog6 vil6goss6gr6l tanirskodik Keresztelf
J6nos 6s az evang6lista,erre a vil6goss6gran6zve invit6l minket is az evang6lium, hogy befogad-

juk 6s kozriss6gtinklegyen vele. Amikor mi mondjuk: legyen vil6goss6g! - irgy sz6lunk, mint akik
k6rnek, megt6rt r6lettel,I(risztushoz fordul6 szivvel. K6rtink, vagyis im6dkozunk.
T\rdjuk, hogy a mi szavunk nem teremt, mert
egyedtil Istenben van meg az akaratnak 6s a
megcselekv6snekhi6nytalan 6s ttik6letes egys6ge.
K6rjtik a Szenth6roms6gIstent: ragyogtassa
r6nk vil6goss6g6t, 6ldja meg egy}lhza n6p6t, s
benne keri.iletiink valamennyi gyulekezet6t. Legyen vil6goss6g,t6madjon flet Istennek dics6s6g6re,legyen meg az, amire O maga hivott el minket a srit6ts6gbenf6nyl6 Vil6goss6g 6ltal - hogy
mi magunk is vil6githassunk, mint helyr6re6llitott m6cses,mely sosemfogy6 f6nynyel hirdeti a
v6leg6ny 6rkez6s6t'
B. szab6Istv6n
pilspdh

Kriszcintd6s bemutatkozt,s

Alpnst sEKnssEGI
Sz6p koszrjnt6sunklegyen az indul6,,Dunamel16ki Reform6tus Egyh6zkeruleti Kozlem6nyek" nek bemutatkoz6sais.
Kell-e enn6l tobbet kiv6nni, lehet-e enn6l t<ibbet k6rni Urunkt6l kertiletr.inknek, gyiilekezef,einknek, egyh6zmegy6inknek, szolgat6rsainknak.
A k6zbevett k<izlcinytink hivatalos, tal6n n6ha
nagyon is szdraz anyagokat tartalmaz 6s fog tartalmazni. Hiszem azonban,hogy a hivatalos ktizlem6nyeket oldhatja, s6t testv6riv6 teheti, ha
egym6sr6lis tcibbettudhatunk meg.
K6rem az6rt Kerilettink minden egyhdzkozs6g6t, lelkip6sztordt, a Kertileti Kozgy6l6s alkot6
tagjait, hogy szerkessztik egyutt ezt alapot azza\,

hogy 6rtesit6st kapunk rninden gyi.ilekezeti, egyh6zmegyei, csal6di esem6nyr6l, misszi6i h6zaink
programj air6l, azok lehet6s6geir6l. Ezeknek maj d
ki.ilcin is szeretn6nk bemutatkoz6si lehet6s6get
biztositani.
Az impresszumban tal6lhat6 e-mail 6s fax cimen, de lev6lben is v6rjuk 6s fogadjuk minden olvas6nk v6lem6nyr6t6s,a,,krizcisszerkeszt6st"is.
Legyen val6ban Ald6s szolg6latunkon, 6s
Urunkt6l kapott B6kess6gvele, egym6ssal6s cinmagunkkal.
Varga Ldszl6
f6je*yz6
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Az elmflt id6szak fontosabbesem6nyei
- A sv6bhegyi lednyegyhAzkozs6gben2003.
6prilis 6-6n helyezt6k eI az rij templom alapkov6t
Szab6Istv6n pi.ispok szolghlathvaL

toronysisak6rt 6s az orgorramegrijit6s66rt Varga
LAszI6 f6jegyz6 szolg|Iatfwal. Kciszont6t mondott: Orb6n Viktor.

Misszi6i
Nagykdta-T6pi6vid6ki
A
Egyhdzkozs6g 6pril6 sz6kh6z6nak alapktiv6t
6prilis l2-6n helyezt6k el.

- A Pestszentimrei Egyinilzkozs6ga BudapestD61i egyh6zmegy6vel koztjs fenntart6sban
megalapitotta a Szenczi Moln6r Albert
Reform6tusAltaldnos Iskol6t.

- Harangszentel6siiinnepi istentiszteletet tartottak 6prilis 13-6n a B6k6smegyeri Misszi6i
Egyh6zkozs6gben.
- Kunszentmikl6son a felirjitott toronysuveg6rt
6s gyulekezeti1ndz6rtadtak h I L m6jus 3-6n. A
}ndzigazda Pint6r Gyuia lelkip6sztor volt, az
i.inneps6genOrb6n Viktor is r6szt vett.
45 szem6lyes riregotthont szenteltek fel
Sdrbog6rdonmdjus 17-6n.
A visegr6di gyulekezet tagiar jrinius 9-6n
h6laad6 istentisztelet keret6ben heiyezt6k eI az
6pu16templom alapkciv6t.
- A k6rp6taljat Akli kcjzs6gbenjirnius 2I'6n
harangof szenteltek, amelyet a NKOM 6s a
g adom6nyKecskem6tiReform6tus E gyh6zkcizs6
ozott a gyulekezetnek.
- Jrinius 29-6n a szeksz6rdi templom teljes
felrijit6s66rt adott }16l t a gyiilekezet.
- Jrinius 29-6n Tabajdon lnaI|t adtak az uJ

- A Magyar Reform6tus Presbiteri Szovets6g
2003. szeptember3-6. kozott tartotta 7. Orszdgos
Konferenci6j6t Tahiban, amelyen valamennyi
egyh|zkeruletb 6'134 gyr.ilekezet I 6 f6vei k6pviseltette mag6t.A konferenciaegyrlszt a nagy vacsorap6Id6zatet (Lk 14,75-24)doigoztafel, m6sr6szt
a gyriiekezeteket kcinilvev6 6s misszi6nk ,,c61szem6lyeit" is jelent6 saj5tos etnikai 6s vall6si
krizoss6gek tagjair6l hallgatott el6ad6sokat,
bizonys6gt6teleket. (cig6nys6g, kinaiak, koreaiak, szekt6k, m6s vall6sok)
- A K6roli G6sp6r Reform6tus Egyetem 6vnyit6
tinnep6ly6t szeptember 10-6n tartott6k a K6lvin
t6ri templomban.
- Szeptember 14-6n P6celenkorszerii, irj 6vod6t
adtak 6t.
- 10. 6vfordul6j6t tinnepl6 tiregotthon6rt adtak
h I L Decsenszeptember20-An.
- Szeptember 2I-6n Hal6szteiken nyugdijash{z
alapk6-let6tel6rekenilt sor.
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PUSPOK
EGYHAZKERULETIF6GONDNOK

dr. Szab6 Istv6n
dr. Nagy S6ndor

LELKESZI F6JEGYZ6

YargaLilszl6
dr. T6il<6czkiLilszl6

VILAGIp6mcvz6

EGYHAZKERULETILELKfSZI TANACSoSoK:

BUDAPEST-6SZAK
DELPEST
ESZAKPEST
TOLNA
VfnfnSaf,,le

Simonfi S6ndor
Koml6si P6ter
F6nagy Mikl6s
Szemerei LAsz!6
Szab6 P6ter

EGYHAZMEGYEI
LELK6szITnpvISEtoK:
BARA\TYA

BARA\ryA

Bereczky lldik6
V6gh Barna Szabolcs
Pint6r Gyula
BcidecsP6l
Kiss L6szl6
Varga R6bert
V6gh Tam6s
Bacskai B6lint
Kiss Mih6ly
Takar6 Andrris
dr. Harkai Ferenc
dr. Vassn6 Baki Ilona
Suhai Lajos
Hatvani Istv6n
Kis 8o6z dr.

BACS-KISKUNSAG
BUDAPEST-DEL
BUDAPEST.ESZAK
DELPEST

nszexppsr
TOLNA
VERTESAUA

BACS-KISKUNSAG
BUDAPEST.DEL
BUDAPEST-f,SZIX
DfLPEST

pszaxpssr
TOLNA

EGYHAZKERULETI
VILAGIlaNAcsosox:
BARA}ryA

dr. B6rdi Lilszl6
Erd6lyi J6zsef.
J6nossy Lilszl6
Sz6ke Imre ifj.
Arday-Janka Zsolt
Takar6 Mih6ly
Balla Tibor
Faggyas S6ndor
Szab6Istvdn
GalambosLajos
Kovdcs J6zsef
M6nos Istvdn
Farkas S6ndor
dr. T6th K6roly
dr. Bak6 B6la
Gy6rfy Liszl6

BACS-KISKUNSAG
BUDAPEST-DEL
BUDAPEST.ESZAK
D6LPEST
ESZAKPEST
TOLNA
VERTESAUA

V6RTESAUA

BARANYA
gACS.KISIruNSAG

BUDAPEST.D6L
BUDAPEST-ESZAK

JEGYZ6K:
Kardos Abel
Sipos Ete Al*ot
V6gh Barna

EGYHAzKERULETI vILAcI

ESZAKPEST
TOLNA
VERTESAIJA

JEGyZ6K:

ESPERESEK
BARANYA
Peterdi D6niel
BACS-KISKUNSAG Szab6 G6bor
BUDAPEST-DEL
Takar6 Tam6s

Dobos Agoston
Kov6cs Jen6
Erd6s Brilint

Boruss Mdria
Unger liiroly
Harkai F. Csaba
Sipos Ajtony Levente
T6th Arp6d
GyiirgyAttila
L. Moln6r Istv6n
Veress Gdbor
BalogZoltin
dr. Fiizesi Zoltiln
P6llLilszl6
LizlkZolt{n
Szab6 P6ter
Thur6czy Istv6n
Szab6G6bor
dr. P. T6th B6la
Bereczky Zolt{n
Simon Istv6n
Kardos Abel
Vajda Andr6s

EGYHAZMEGYEI
VILAGTx6pvIsnl,6x:

DELPEST
EGYHAZKERULETI LELKfSZI

Veres S6ndor
Szab6D6nes
Cs6kai Gyula
dr. T6th Gyula
Nov6k J6nos

Egri Lajos
Hopp6l P6ter
Gergely Imre
Monostori Ferencn6
Szituszab6Mih6ly
dr. Szil6gyi S6ndor
Brandenburg S6ndor
Kosteleczky J6nos
Faggyas S6ndor
dr. Madardsz Imre
dr. Riio6k P6l
dr. Krettern6 dr. Kov6cs Ilona
Sipos Csaba Zsolt
T6csy Zsolt
Pet6 Gdbor
f dr. Dizseri Tam6s
Dem6ny Lajos
Kazinczy Gyula
Kom6romi Jrinos Zolt6n
M6zsa Istv6n

EGYHAZKERULETI
JOGTANACSOS:
dT.K6TiTam6s

EGYHAZMEGYEI
GONDNOKOK

EGYETEMEK,
F6ryKOLAK,KOZEPISKOLAK
TANARKEPVTSELOI:

dr. Szab6 Szabolcs
Hcircs<ikImre
dr. M6sz6ros Istv6n

BARA\TYA
BACS-KISKUNSAG
BUDAPEST.DEL

B6nyai Gycirgy
Vet6ssy Katalin
Kerekes Barnabds
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BUDAPEST-6SzAK
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ESZAKPEST
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dr. Balla P6ter, Bal6ssv Ldszl6
Papp Korn6l
Barthos Zoltinn6

Ai,reraNos ISKoLAKTANARKEPVISEL6I:
BARANYA
BACS-KISKUNSAG
BUDAPEST-DEL
BUDAPEST-ESZAK
DItLPEST
ESZAKPEST
HITTUDOMA\M

M6csodi Ferenc
Hegediis B6la
NagY G6bor
Sikfalvi Judit
Magvarn6 Bog6r Ildik6
ZiIaP6tern6

EGYETEM TANARK6PVISNT,6.IP'

=

GAZDASAGI-EPiTESUGYI: Varga L6szl6, elncik
F6nagy Mikl6s
Koml6si P6ter
Szemerei L6szl6
Simonfi S6ndor
Takar6 Tam6s
Magyar LAszI6
Nagy G6bor
Nov6k J6nos
Erd6lyi J6zsef
EP1TESUGYI:
Pankotai Ferenc
SomogyiIstv6n
Nagy B6Ia

SZAMVIZSGA],OI:

Derzsi Gycirgy,elnok
KenyeressyK6roly
SzlobodaJ6zsef
Gacs6lyiJ6zsef
Gyrirgy Attila
Hegediis B6la
dr. Nagy K6roly
SomodiLajos
Szemerei L|szl6
Brandenburg S6ndor
(anonim)
Kis Csongor
RadosnaiIbolya
Varga S6ndorn6
Juh6sz Gyula
Rito6k P6l

JOGI-KOZIGAZGATASI:

dr.HarkaiFerenc,eln<ik
Bartha K6roiy
Kiss L6szl6
M6t6 J6nos
Simonfi S6ndor
Varga N6ndor
dr. Baros Szabolcs
Keresztes S.6ndor
dr. Nemes Arp6d
dr. 6nodi Szab6Istv6n
dr. Szinth6 GycirgY
dr. TcircikIstv6n
dr. Luk6cs J6zsef

dr. N6meth D6vid
TUDOMANYOS GY(1JTEMENYEK X6PVTSNI6.IP:
dr. Berecz Agtt"t
A DUNAMELLEKI EGYHAZKERULET
BIZOTTSAGAINAK TAGJAI
MISSZIOI:

dr. B. Szab6Istv6n, elnok
Cseri K6lm6n
MagYarn6Balogh Erzs6bet
Tariska Zsolt6n
Unger K6rolY
Abrah6m J6nos
Molndr Vilmos
Szab6D6nes
Veres S6ndor

TANULMAIM:

dr. Nagy Istv6n, elndk
B6ka Andr6s
BcidecsP6I
dr. PaPPVilmos
Szalkai Lilszl6
Bartha GergeIY
dr. M6sz6rosIstv6n
Heltai Mikl6s
Nov6k J6nos

ISKOLAUGYI:

H<ircsciklmre,eln<ik
AblonczY G6bor
dr. P. T6th B6la
SomogYiP6ter
Szemerei Lilszl6
And6 J6nos
HoPP6lP6ter
Ivanics B6la
Takar6 Mih6lY

DIAKONIAI:

Derencs6nyiZsuzsanna, elncik
GY6rfi B6lint
Kohn Zsolt
N6gyessYLajos
Orb6n K6lm6n
B6lintn6 dr. MatY6 Osilla
Dr. Fruttus Istv6n Levente
Horv6th GY<irgYn6
F"dczJ6zsef

GY(1JTEMENYI: dr. Horv6th Erzs6bet, elncik
NagY J6nosn6
Szab6G6bor
Szab6Julianna
Csdkai GYula
Kov6cs Tibor
dr. Kozm6csn6dr. Fogarasi Zsuzsanna

KATECHETIKAI: dr. Fodorn6 dr. Nagy Sarolta, elncik
Szab6G6bor
6des Arp6d
IIl6s Ddvid
Moln6r S6ndor
Szab6P6tern6
Abrah6m K6rolyn6
Lerch Konr6d
dr. SzepessyAntaln6
Tak6csJudit
A DUNAMELLEKI EGYHAZKERULET
TANACSANAK TAGJAI:
Arday-Janka Zsolt ek-i. tand:csos
Bak6 B6la dr. ek-i. tan6csos
Balla Tibor ek-i. tan6csos
BfudiL6szl6 dr. ek-i. tan6csos
Bereczkylldik6 ek-i. tan6csos
Bacskai B6lint ek-i. tan6csos
BcidecsP6l ek-i. tan6csos
Cs6kai Gyula gondnok
Erd6lyi J6zsefek-i. tan6csos
FaggyasS6ndor ek-i. tan6csos
Farkas S6ndor ek-i. tan6csos
F6nagyMikl6s esperes
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GalambosLajos ek-i. tan6csos
Gy6rfy Lilszl6 ek-i. tan6csos
Harkai Ferencdr. ek-i. tan6csos
Hatvani Istv6n ek-i. tan6csos
HcircscikImre gondnok
J6nossy LAszI6 ek-i. tan6csos
K6ri Tam6s dr. jogtan6csos
Kis 8o6z dr. ek-i. tandcsos
Kiss L6szl6 ek-i. tan6csos
Kiss Mih6ly r ek-i. tan6csos
Koml6si P6ter esperes
Kov6csJ6zsefek-i. tan6csos
M6sz6rosIstv6n dr. gondnok
M6nos Istv6n ek-i. tan6csos
Nagy S6ndor dr. f6gondnok
N6meth D6vid dr. d6k6n
Nov6k J6nos gondnok
Peterdi D6niel esperes
Pint6r Gyula ek'i. tandcsos
Simonfi S6pdor esperes
SiposEte Almos ek-i. jegyz6
Suhai Lajos ek-i. tan6csos
Szab6D6nesgondnok
Szab6G6bor esperes
Szab6Istv6n ek-i. tan6csos
Szab6Istv6n ptispcik dr.
Szab6P6ter esperes
Szab6Szabolcsdr. gondnok
SzemereiLilszl6 esperes
Sz6keImre ifj. ek-i. tan6csos
Takar6Andrds ek-i. tan6csos
Takar6 Mihdly ek-i. tan6csos
Takar6 Tam6s esperes
T6th Gymla dr. gondnok
T6th K6roly dr. ek-i. tan6csos
T6k6czki Liszl6 dr. vil6gi f6jegyz6
VargaLilszl6 f6jegyz6
Varga R6bert ek-i. tan6csos
Vassn6Baki Ilona dr. ek-i. tan6csos
V6gh Barna Szabolcsek-i. tan6csos
V6gh Tam6s ek-i. tan6csos
VeresS6ndor gondnok

A DUNAMELLEKI REFORMATUS
EGYHAZKERULET ZSINATI x6pvIspI6T:
Lelk6szi rendes k6pvisel6k:
Baranya: Sz6ndsi J6nos; Bdcs-Kiskuns6g: Szab6 G6bor;
Bp-D6l: Takar6 Tamds 6s Kiss L5szl6; Bp-Eszak: Simonfi
S6ndor6s dr. Balla P6ter; D6lpest: Koml6si P6ter 6s Takar6
Andr6s; Eszakpest: F6nagy Mikl6s; Tolna: Szemerei
Lilszl6; V6rtesalja: dr. Kis 8o6z 6s Kardos P6ter
Viligi rendes k6pvisel6k:
Baranya: dr. Hubay G6bor; BAcs-KiskunsS.g: Hcircscik
Imre 6s Magyar L6szl6; Bp-D6l: dr. Szil6gyi S6ndor; BpEszak: Veres S6ndor 6s R6p6s Zsuzsanna; D6lpest: dr.
Sz6nth6 Gycirgy;Eszakpest: kis Cso.rgor6s dr. 6nodi
Szab6 Istv6n; Tolna: dr. Nemes.Arpdd 6s dr. T6th Csaba;
V6rtesalja: Nov6k J6nos
Lelk6szi p6tk6pvisel6k:
Baranya: Unger K6roly; Bdcs-Kiskunsdg: B6n B6la; BpD6l: K6lm6n P6ter 6s Hantos Jen6; Bp-Eszak: dr. Ftizesi
Zoltin 6s Somogyi P6ter; D6lpest: Somodi Lajos 6s Lakatos
Tibor; Eszakpest: Tariska Zoltiln; Tolna: Suhai Lajos;
V6rtesalja: Kenyeressy K6roly
Vildgi p6tk6pvisel6k:
Baranya: Erd6lyi J6zsef;Bics-Kiskuns6g: Fz6ke Imre 6s
J6nossy Lilszl6; Bp-D6l: Rov6 Ferenc; Bp-Eszak: Derzsi
Gycirgy; D6lpest: Krettern6 dr. Kov6cs Ilona; Eszakpest:
Margit Istv6n; Tolna: Patay Istv6n 6s Bencze Attila;
V6rtesalja: Juh6sz Gyula
Eg6szs6giigyi k6pvisel6: dr. Moln6r L6szl6
Tanint6zeti k6pvisel6: dr. SziicsFerenc

HATAROZATOK
2003.febru6r 19 - l<OZCyft pS
5. A vilasztds meger6sit6se

10. A f6gondnoki

l. Az egyhilzkertileti k<izgyfi16sa v6laszt6si bizottsilg 6ltal
meg6llapitott szavazati sz6m6rt6kek alapj6n dr. Szab6
Istv6nt a DRE pr.ispciki,dr. Nagy S6ndort a DRE f6gondnoki, Varga LAszI6t a DRE lelk6szi f6jegyz6i, dr. T6k6czki
Lhszl6t a DRE vil6gi f6jegyz6i tiszt6be megv6lasztottnak
jelenti ki. SzolgalatukraIsten 6ld6s6t k6ri.

1. Az egyh|zkeriileti k<izgytil6s a f6gondnoki sz6kfoglal6t
megkciszcini,ezt elfogadja 6s jegyz6krinyv6hez csatolja. A
sz6kfoglal6ban felvetett javaslatokat az egyh6zkerr.ilet
tov6bbi munk6j6ban hasznositja. Dr. Nagy S6ndor f6gondnok rjr 6let6re, szoLg|lat|ra Isten 6ld6s6t k6ri.

2. Az egyhflzkenileti krizgyiil6s a v6laszt6si bizotts6g jelent6s6t elfogadja 6s meger6siti. Av6laszt6si elj6r6st lezilrtnak
tekinti.

2. Az egyh|zkeriileti kcizgyiil6s kegyelettel eml6kezik meg
dr. Dizseri Tam6s f.6igazgat6 f6orvos teslv6rtinkr6l, kcizgyiil6siink megv6lasztott tandcsos6r6l. Elete, szolg6lata
vil6git6 sztiv6tnek volt, betciltve a Krisztus 6ltal mindannyiunk sz6m6ra kijekilt utat: ,,figy f6nylj6k a ti vil6goss6gotok

sz6kfoglal6hoz ffiz6d6 hatdrozatok
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az emberek el6tt, hogy l6ss6k a ti j6cselekedeteiteket,6s
dics6its6ka ti mennyei Aty6tokat." Mt 5,16
Istennek adunk h6l6t 6let66rt, eml6k6t meg6tizzik, szeretteire Isten vigasztal6 kegyelm6t k6rjiik.
3. Az egyhilzkeriileti kcizgyiil6s megkdsz<ini dr. Hegediis
Lor6nt piispOk irr 12 6ves pi.ispciki szolgilat|t, azt a trjretlen
kitart6st, melynek eredm6nye lett az 6vod6t6i az egyetemig
ki6piilt iskolarendszer egyh6zkeriiletrinkben. Kcisztinjiik,
hogy a gytilekezetek, lelk6szi k<izciss6gekhiv6s6ra mindig
k6Jz voit a szolg6latokra. Istentdl er6t, vezet6st k6rtink
tov6bbi szolgdlataira.

'l=

Az egyhd.zherileti bizottsl,goh elndhei (el6ad6i):
Misszi6i Bizotts6g:dr. Szab6Istv6n
Tanulm6nyi Bizotts6g: dr. Nagy Istv6n
Iskolarigyi Bizotts6g: HrircsokImre
Diak6niai Bizotts6g:Derencs6nyiZsuzsanna
Gyfijtem6nyi 6s Miieml6ki Bizotts6g: dr. Horv6th Erzs6bet
Gazdas6giBizottsd:g:Varga Ldsz16
Epii6si 6s gyiil. h6zak szakcsoportja:F6nagv Mikl6s
Sz6mvizsg6l6Bizotts6g:Derzsi Gycirgy
Jogi 6s Kozigazgat|si Bizotts6g: dr. Harkai Felenc
Katechetikai Bizotts6g:dr. Fodorn6 dr. Nagy Sarolta

4. Az egyh6zkeriileti ktizgyfil6s megkciszciniT6th S6ndor
telk6szi f6jegyz6 :6rnak6s dr. M6sz6ros Istvdn vllilgif6iesyz6
testv6riintnek hat6ves szolgSlatht,valamint Takar6 Mih6ly
f6gondnok irr n6gy6ves munk6j6t. Isten kegyelme kis6rje
6tet 6letirtjukon tov6bb'

(a tagok n6vsor6t l6sd. a keriileti bizotts6goktagjai
cimsz6alatt)

17.A szavazis eredm6ny6nek meger6sit6se

Az egyhilzkenileti kcizgy(il6s meger6siti a v6laszt6s eredm6ny6t 6s beiktatja tiszts6gikbe a bizotts6gok el6ad6it 6s
tagjait.
A-k<izgytil6s szeretettel 6s 6ld6skiv6n6ssal kciszcinti
megv6lasztotttestv6reinket.

Az egyhilzkeriileti kcizgyiil6s meger6siti a titkos szavaz6ssal
t<jrt6lit villasztds eredm6ny6t 6s beiktatja tiszts6giikbe az irj
vagy irjra megv6lasztott egyh6zkeriileti tiszts6gvisel6'l<et6s
zsinati k6pvisel6ket:
Egyh6zkeriileti j ogtanSLcsos:
Egyh6zkertileti lelk6szi jegYz6:

dr. K6ri Tam6s
Sipos Ete Almot
Kardos Abel
V6gh Barna
DobosAgoston
Kov6cs Jen6
Erd6s B6lint

24.A szavazis eredm6ny6nek meger6sit6se

25. Az egyh6zkeriileti Szervezeti 6s Miikiid6si
b6lyrendelet m6dosit6sa

I

Sza-

Az egyhilzkerr.ileti kdzgyiil6s felk6ri a Jogi 6s Kozigazgatils\
Bizollsdgot, hogy a m6jusi kcizgyiil6sig egyh6zkeriileti
szabdlyrendeleteink k<jziil a Szervezeti 6s Miik<id6si
Szab6lyrendeletet az irj egyh6zi tcirv6nynek megfelel6endolEgyh6zkeniletibir6s6ElelkesT!3flt;u*-J"rlriffi"'gozza6t 6s elfogad6sraterjesszea kcizgyiil6sel6'

Egyhdzkeriileti vil6gi jegYz6:

Szab6P6ter
Sz6n6siLAszl6
S-za\6Gvcirgvn-6dr'
tagja:
vil6gi
bir6s6g
Egyh6zkeriileti
dr.Vogeln6dr. Szathm6ri Ilona
dr. Papp Emil
dr. Ftilcip Dezs6
Szab6Gabriella
titk6r:
Pr.ispciki
dr. BereczAgnes
Gyiijtem6nyi igazgat6:
N6meth D6vid
dr.
tan6rk6pvisel6:
Teol6giai
dr. Madar6sz Imr6n6
Iskolaiigyi szervezettan6esosa:
dr. Sziics Ferenc
Zsinati tanint6zeti k6Pvisel6:
dr. Moln6r L6szl6
Zsinati eg6szs6gr'igyik6pvisel6:
Az egyhilzkenileti kcizgyiil6s a szavazAseredm6ny6t egy'
hangiilag elfogadja. Szeretettel kciszcinti testv6reinket, 6s
Isten 6ld6s6t k6ri 6letiikre, szolg6latukra.
19. A zsinati k6pvisel6k igazol6sa
Az egyh|zkerr.ileti kdzgyiil6s az egyhdzmegylk vdlaszt6sait
tudoil6sul veszi 6s meger6siti. A megbiz6leveleta zsinati
k6pvisel6knek6tadja. (A zsinati k6pvisel6hn6vsor6t l6sd' a
tiszts6gvisel6in6vsorokn6l.)
23. Aszavazatsz6ml6l6 bizottsdg jelent6se a bizottsigi
el6ad6k 6s tagok megvdlaszt6s6r6l
A szavazatsziml6I6 bizotts69 befejezt'emunk6j 6t, megsz6ml6lta a ktizgyiil6s alkot6 tagjainak az egyh|zkertileti
,bizotts6gok el6ad6inak megv|lasztils6ra .leadott szava'
zatait. An6v szerinti titkos szavaz6seredm6nye:

26. Egy6b iigyek: az egyhinkeriilet

cimere

Az egyhilzkeriileti kdzgyfiI6s a Dunamell6ki
Reform6tus Egyh6zkertilet 16gi cimer6t
meger6siti 6s tov6bbi kiz6r6lagos haszn6lat6t
rendeli el.
2003. februin 22. - a kozgyiil6s m6sodik
ptispiikszentel6s

napja'

A piispcikszentel6siinnep6lyes istentisztelet keret6ben a
febiu6r 19-i krizgyiil6s m6sodik napjak6nt a kecskem6ti
reform6tus temPlomban volt.
Ig6t hirdetett: Pap G6za erd6lyi piisptik.Ii<iszrint6t mondoit : Y arya L6szl6 a kenileti tis zts6gvisel6h
nev6ben,Btilcskei Guszt6v a zsinat k6pviselet6ben,T6k6s
Liszl6 a testv6rkeniletek nev6ben, Erd6 P6ter 6s B6bel
Bal6zs a rk. egyhilz nev6ben, Arie van der Plas a holland
egyhilzak tt"rr6butt, Szab6 G6bor az esperesek nev6ben,
Midl F"t"ttc az 6llam k6pviselet6ben, Orb6n Viktor a
kciz6letiszem6lyis6geknev6ben, Cso6ri S6ndor a civil t6rsadalom nev6ben, Szebik Imte az evang6likus egyh|z
k6pviselet6ben,Szab6Imr6n6 a csal6d nev6ben'
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9. A sz6mvizsg6l6 bizotts6g jelent6s6vel kapcsolatban
3. Az egyh6zkertileti kcizgyiil6s felk6ri az egyh{zkerilet
alkot6 tagjai kciziil azokat, akik sz6mit6g6pesadatfeldolgoz6ssal folytatj6k kcinyvel6stiket, hogy amennyiben
kcinyvel6siprogramjukat aikalmasnak tartj6k arca, hogy az
egyh6zon beliil 6ltal6nosan alkalmazisra keniljcin, akkor
ezt a programieir6st az ad-hocbizotts6g r6sz6rejuttassa el.
A bizotts6g a rendelkez6s6rebemutatott programok kcizril
v6lasszaki az alkalmas programokat, 6s ezekrol list6t adjon
ki az egyh|zkeri.ilet alkot6 tagjai r6sz6re.
Felel6s:ad-hocbizotts6g,a zsinati dcint6sftiggv6ny6ben.
11.Az egyhfzkerileti
madisa

int6zm6nyek 2002. 6vi zir6 szir-

l. Az egyhSzkerr.iletik6zgyfil6s a L6nyai utcai Reform6tus
Gimn6zium 6s Koll6gium 2002. 6vr z616 sz6mad6s6t eifogadja azzal a kieg6szit6ssel,hogy az iskola 2003. m6jus 31.
napj6ig a zA16sz6maddshozsziiks6gesegyszeriisitett 6ves
besz6mol6j6tp6tl6lag csatolja.
2. Az gsvhilzkeri.ileti kcizgyfil6s a GycikcissyEndre Reform6tus Ovoda,a Diak6nusk6pz6Szakiskola 6s Koll6gium, a
R6day Nyomda 6s a R6day Gyiijtem6ny besz6mol6j6tnem
fogadja ei. Felk6ri ezenint6zm6nyeket, hogy a hi6nyoss6gok
p6tl6sa ut6n a 2002. 6vi zdr6 szdmad6sukat ism6telten
nyirjts6k be.
3. Az egyh|zkeriileti kcizgyfl6s a R6day Koll6gium 2002.
6vi 2fu6 sz6mad6s6t nem fogadja el az 6szlelt hi6nyoss6gok
miatt.

kezdve krilcinris figyelmet forditson arra, hogy a hit6leti
t6mogatdsok teljes eg6sz6ben,a beruh6z6si t6mogat6sok
pedig legal6bb 50%-ban a gyrilekezetek misszi6i feladatainak eIv6gz6s6tsegits6k.
6. A Dunamell6ki Reform5tus Egyh6zkenilet kcizgyiil6se
elrendeli, hogy a keriileti motoriz6ci6s alapb6l v6s6rolt g6pkocsik az egyhlzkertilet tulajdon6ba jegyeztessenekbe, de
minden forgalmi enged6lybeaz tizemben tafi6 egyhilzkcizs6g
vagy int6zm6ny is bejegyz6sre keriiljcin. Ez az ij v6s6rl6sokn6l azonrtal, a r6giekn6l pedig 2003. 6v v6g6ig tcirt6nj6k
meg.
7. A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkertilet kcizgyiil6se
elrendeli, hogy ahol az elmirlt 2 6vben nem trirt6nt meg, ott
2003. jirlius f-ig minden egyhizkozs6g rij tulajdoni lapot
k6rjen ingatlanjair6l, melynek eredeti p6ld6ny6t a lelk6szi
hivataiban, m6solati p6ld6ny6t pedig az esperesihivatalban
kataszterben
kell tartani. Az esperesihivatalok risszefoglal6
2003. szeptemberf-ig a PtispcikiHivatalnak krildj6k meg a
gyr.ilekezetiingatlanok nyilv6ntart6s6t.
8. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet kcizgyfiI6sea
kebelbeii gyiilekezetek dijlevel6nek minim6lis k6szp6nzcisszeg6tgyiilekezeti 6s int6zeti lelk6szek eset6ben60.000.,
azaz hatvanezer forintban, beosztott lelk6szek eset6ben
40.000.,azaz negryer'ezerforintban 6llapitja meg.
Eml6keztet6: Hatilrozathozatal ut6n Suhai Lajos lelk6szi
tan6csos t6j6koztatja a ktizgyiil6st an6l, hogy az egyh6zkcizs6gekingatlanjainak tulajdoni lapj6t a frildhivataloknak ingyenesen kell kiszolg6ltatniuk. Ehhez csupAn nyiIatkozatot kell benyrijtani.
73. Az egyh6zkeriilet 2003. 6vi kiilts6gvet6se

12.A Gazdas6gi Bizottsig jelent6se
1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerilet k<izgyfil6sea
Gazdas6giBizotts6gjelent6s6t elfogadja.
2. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet ktizgyfil6se
megbizza6s felhatalmazza a Gazdas6giBizotts6got, hogy az
6tad6s-6tv6tel sor6n kimutatott ad6ss6gokat 6s kcitelezetts6geket vizsg6lja meg. A kintl6v6s6gek tekintet6ben
mindent tegyen meg az elntiks6g, hogy azok az egyhhzk'
ertilet p6nzt6r6ba visszakeriiljenek, bele6rtve a g6pkocsibiztosit6si dijak kintl6v6s6g6tis.
3. A Dunamell6ki Reformdtus Egyh6zkeriilet kcizgyiil6sea
tov6bbiakban az Elnciks6gnek nem teszi 1ehet6v6,hogy
kcizvetleng6pj6rmii-fenntart6si, biztosit6si t6mogat6sokat
nyrijtson a szolgdlati g6pkocsiktekintet6ben,:hanemezeket
a t6mogat6sokataz egyh6zmegy6kenkereszttil kell az atra
rdszorul6gyrilekezetekhezeljuttatni.
4. A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeriilet kcizgyiil6se
felk6ri az Elnciks6get, hogy az egyh|zkerr.ileti sz6kh6z
6piilet6nekmiiszaki fehilvizsg6lat|t v6gezzeel, 6s m6rje fel
az 1980-as 6vekben 6piilt sz6rny rekonstrukci6j6nak
v6rhat6 k<ilts6g6t.
5. A Dunamell6ki Reform|fits Egyh|zkerilet kcizgyiil6se
k6ri az Elnciks6get, hogy a 2004-es ktilts6gvet6si 6vt61

1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet kcizgyiil6seaz
egyh6zkenilet 2003. 6vi kcilts6gvet6s6t2 786 569 000.-Ft-os
elfogadja.
bev6teli 6s ugyanennyi kiad6si v6g<isszeggel
2. A Dunamell6ki Reformdtus Egyhdzkertilet kdzgyiil6se
felhatalmazza az eln<iks6get,hogy a be6rkezett k6r6sekre,
misszi6i feladatok t6mogat6s6ra, a m6g el nem osztott
misszi6i t6mogatrisokat it6lje oda 6s errdl a kcivetkez6
tan6csiil6st v agy kozgy6l6st t6j6koztassa.
3. DREK K6zgy6l6serigy dcint,hogy az intervenci6s alapb6l
felt6tlen sztiks6g eset6n, a Gazdasdgi Bizotts6g dtint6se
ut{n az Egyhdzkerileti Tan6cs vagy az Egyh6zkertileti Kcizgyiil6s hatdrozata szerint utalv6nyozhat az Elnciks6g.
4. Akozgytl6s felhatalmazza az elnciks6get,hogy a tan6csiil6snek vagy kcizgyiil6snekut6lagos besz6mol6si kdtelezetts6.gemellett, az 6Ital6nos tartal6k tisszeg6b6la gazdas6gi bizotts6gegyet6rt6s6velutalvSnyozzon.
5. Az egyhdzkeriileti kcizgyfil6s felhivja a gazdas6gi
bizotts6got, hogy az 6szi kcizgyiil6srea kcizalapij6rul6kok
feloszt6saOgy6benjavaslattal 6ljen.

'
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9. Az egyhtrzkeriileti oktatdsi int6zm6nyek
tandcsi tagjainak megvilasztdsa

igazgat6-

Az egyhlzkertileti ktizgyiil6s a L6nyay utc-ai 6s a BaAr'
Mada-s Gimn6zium igazgat6tanilcsaiba a fenntart6 6ltal
deleg6lt 8-8 tag megv6laszt6s6t meger6siti- Az oktat6si
int6zm6nyek 6rdek6ben v6gzend6 szolg6latukra Isten
6id6s6t k6ri.
1. A L6nyay utcai Reform6tus Gimn6zium igazgat6tan6cs6nak a fenntafi6 6ltaI deleg6lt tagjai:
DobosAgoston, Simonfi S6ndor, Veres S6ndor, dr' Kerk6poly
Endre, Aadh6.zy Levente, L6czai-Szab6 Tibor, Szentp6lyJuh6sz Imre 6s Lilszl6fi S6ndor

D6ipest
Eszakpest
Tolna
V6rtesalja
oSSZESEN

48
48
35
36

RN
AA
36

'l

38

290 egyh6zkozs6g 330 szavazat

Az egyh|zkeriileti kcizgyiil6s az e gyh|zme gy6k hat|r ozata
alapj6n meg6llapitja, hogy a nyolc egvh|zmegy6be bekebelezett 290 egyh|zkozs6g szavazati szdm6rt'6ke330.
13. A Lelk6szi SzolidaritAsi Alapitv6nv megsziintet6se

A Lelk6szi Szolidaritdsi Alapitv6ny, amely a gyakorlatban
alapitv6nyk6nt, hanem alap2. A Ba6r-Madas Reform6tus Gimn6zium igazgat6tan6cs6'r nem bir6s6g 6ltal bejegyzett
jciv6'ben
Szolidarit6si AIap n6ven
Lelk6szi
a
miiktidcitt,
k6nt
nak a fenntart6 6ltal delegdlt tagjai:
a Diak6niai Bizotts6g feliigyeleteal6 kertil'
dr. T6k6czki LhszI6, Sipos Ete Almos, Takar6 Tam6s, Kiss
Ldsz\6, dr. Magay Tam6s, dt. Z|vodszky G6za, Gegus G6bor
14. A R6day Koll6gium iigYe
6s dr. Kcirtis6nyiAndr6s
10. A Gazdagr6ti Misszi6i
hdzkozs6,gg6 v6lisa

F gyh.fizki5zs6g anvaegv-

Az egyhilzkeriileti kcizgyiil6s Isten ir6nti h6lSval elfogadja a
Budipest-D6li egyh6zrnegye felterjeszt6s6t a Gazdagr6li
Reforh6tus Misti6i Egyhlzkozs6g any6sit6s6val kapcsolatban, 6s sok 6ld6st kiv6n a gyiilekezet 6let6re 6s
munk6j6ra.
11.Az egyh6zkeriileti ktizliinv iigve
Elnciks6ge
1,.A Dunameli6ki Reform6tus Egyh6zkenilet
"Dunarnell6ki
kiadv6nyt
megjelen6
icl6szakosan
iavaslat6ra
Reform6tus Egyh5zkeriileti Krizlem6nyek" cimen ad ki a
Keriilet.
2. Akiadv6ny felel6se az egyhilzketnleif6jegyz6 6s a pi'ispciki titk6r. Taitalmaznia kell minden k<izgyiil6si, tan6csr'il6si
hat6rozatot, a gytilekezeteket, lelkip6sztorokat 6rint6 hivatalos kdzlem6nyeket, hat6rid6ket. A k<izlciny nyiijtson
t6j6koztat6st ai egyhilzkeniletben ttirt6n6 szem6lyi v6ltoz6sokr6l, esem6nyekr6l is.
3. A kiadv6nyt minden gytiiekezet 6s int6zm6ny ltivalall'61
megkapja. A ktizlem6nyekben k<izz6tett lnat|rozatok kiiltin
6rtJsit6s n6lkil is az 6rintettekre illetve az illet6kesekre
n6zve kotelez6ek.
L2.Az egytr5:zki5zs6gekszavazati sz6m6rt6ke
A 2003. janu6r 7-tA 2006. december31-ig terjed6 idSre-az
egyhilzklzs6gek szavazatt sz6m6rt6k6t az egyhdzmegy6k a
6llapitott6k meg:
kcivetkez6'l<ben
30 egyh6zkcizs6g36 szavazat
Baranya
z+o
B6cs-Kiskuns6g 38
26
Budapest- p6l
35
Budapest- Eszak 29

1. A kertilet a Rdday Koll6giumot mint cin6ll6 szewezetr
egys6getmegsziinteti.
2. A R6day utca 28. a tov6bbiakban mint a Dunamell6ki
Reform6tus Egyh6zkeriil et Sz6khilza miiktidik.
3. A miik<id6srendj6nek meghat|rozlsilra az 6szi k'dzgyiil6s
el6 kell terjeszteni a miiktid6st szab6lyz6rendet.
4. Az egyhilzkeruieti sz6khiz miiktidtet6s6rc az egyhdzker0let k<izgyiil6sefelhatalm azza az elnciks6getegy gondoks6g
fel6llit6s6ia. A gondnoks6g h6rom egvs6gb61611:h{zkezel6s6g;konyha 6J 6tterem; gazdas|gi hivatal, ezeknek feladatit a ptispciki hivatal gazdasilgrhivatal6nak kell ell6tni'
5. Asz6kh6z haszn6l6i b6rleti dij n6lktil, m2-re vetitett rezsi
kcilts6g megfizet6si kcitelezetts6ggel:a ptiLsprikihivatai; a
hittudom6nyi kar intern6tussal, a R6day Gyiijtem6ny, a
konyha 6s 6tterem.
A naauv Nyomda b6rleti dij fizet6semellett 6s a mz szerinti
felosztottrezsi kcilts6gt6rit6se melletti haszn616.
6. A gondnoks6gmiikddteti:
- a disztermet, amelyet a Ptispoki Hivatal, a HTK, a R6day
Gyiijtem6ny b6rleti dij n6knl haszn6lhat bejelent6s 6s
indokolt ig6ny szerint;
- a mosod6t,
- a vendr5gszob6kat,
- a teol6gusok 6ltal nem haszndlt szobhkat
?. AHTK r6sz6teszolg6latilak6sk6nt hat professzorilak6st
biztosit az egyhilzkenilet, amelyek illetm6ny lak6sk6nt tartoznak a HTK-hoz. A tdbbi lak6s a gondnoks6ghoztartozik'
8. A gondnoks6gkcitelesa haszn6l6katsztiks6gszerint,vagy
Iegalabb k6t haszn6l6 k6r6s6re, de 6vente legal6bb egyszera
t &riteti kcizgyiil6s el6tt iisszehivnt t|j6koztat6sra 6s
megbesz6l6sr..E, a testrilet a h6z miiktid6s6velkapcsolatban j avaslatt6teirej ogosult'
9. A Gondnoks6g sz6mvitel6t a Keri.ilet Sz6mvizsg6l6
Brzottsilga ellenlrii, kcilts6gvet6s6t6s z|16 sz6mad6s6tpedig
az E gyhdzkeniLletiKcizgyiil6s va gv Tan6csiil6s ha gyja j 6v6'
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10. A Gondnoksdg feliigyelet6t, az utalv6nyoz6s rendj6t a
mindenkori Egyh6zkertil eti F 6jegyz6v6gzi, illetve hatLvozza
meg.

362.706.000,-Ft, kiades: 361.898.000,-Ft + 808.000,-tartal6kalap)
II. Az elfogad6sranem javasolt kcilts6gvet6sek:

15. A Diak6niai Bizotts6g jelent6se
l. Az egyhdzkeriilet krizgyiil6se felk6ri az egyhilzmegy6ket,
hogy az LSZA miikrjd 6s6r6, a diak6niai bizotts6got folyamatosan, legal6bb negyed6venk6nt t6j6koztass6k.
2. Az LSZA vonatkoz6s6ban csak r6szben cin6ll6an
gazd6lkod6 egyhilzmegy6k (Baranyai, V6rtesaljai, Tolnai)
tdmogat6sijavaslatait a Diak6niai Bizotts6g hagyja j6v6.

1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenilet a Kdroli
G6sp6r Reform6tus Egyetem 6ltal 2003. 6vre benyrijtott
kcilts6gvet6st (- 99.025.854. forintos egyenleggel) nem
fogadja eI. Elrendeli, hogy az Elnciks6g az egyhilzi tdrv6ny
fels6oktat6si 6s gazdas6gitrirv6nye alapj6n biztost nevezzen
ki a KRE tov6bbi miikcid6s6nek biztosit6sa 6rdek6ben, a
helyzet tisztizils|ra mindaddig, amig az Egyetem a HTKn6l 6s a TFK-n61 az elmrilt 6vben a lelk6szi j6rul6kok 6s TBj6rul6kok kr.ilcinbcizetek6ntmutatkoz6 30.000.000.-Ft-os
kdztartozils kiv6tel6vel nullszald6s kcilts6gvet6stnyij t be.

3. A Diak6niai Bizotts6g kciszcinettelfogadja a k6rd6sekre
be6rkezett v6laszokat. A Bizotts6g ig6ri: rigy dolgozzafel a
be6rkezett k6rd6iveket, hogy rem6nyei szerint gazdagitani
tudja az egyhilzkozs6gekdiak6niai munk6j6t.

2. Az Egyhilzkeriileti Krizgyfl6s a GycikrissyEnd.re 6voda
k<ilts6gvet6s6t
nem fogadjael.
(Bev6tel: 9.337.000.-Ft;Kiad6s: 12.339.000.-Ft.A k61ts6gvet6sben szerepel m6g v6rhat6 bev6teli <isszeg,de
800.000.-Ft akkor is minuszban marad.)

L8lt. Az egyh6zkerr.ileti fenntart6sir int6zm6nyek krilts6gvet6sei

3. T6bita Diak6nusk6pz6Szakiskola 6s Koll6gium: az egyhdzkerr.ileti kcizgyiil6s a T6bita Diak6nusk6pz6 Iskol6val
kapcsolatos el6terjeszt6st elfogadja, a Szakiskola kcilts6gvet6s6tnem fogadja el,6s az iskola vezet6inekutalvdnyoz6sijog6t megvonja.

I. Az elfogad6srajavasolt kcilts6gvet6sek:
L Az egyh|zkeriileti kozgyiil6s a R6day Gyiijtem6ny kcilis6gvet6s6telfogadja. (Bev6tel: 91.523.000,- Ft, kiad6s:
91.523.000.-Ft)
2. Az egyhizkertileti kcizgyiil6s a R6day Nyomda kdlts6gvet6s6telfogadja. (Bev6tel: 17.102.000,- Ft, kiad6s:
Fr)
17.102.000,3. Az egyh|zkenileti kcizgyfil6s a Sz6kely J6zsef Reform6tus
Altal6nos Iskola krilts6gvet6s6t elfogadja. (Bev6tel:
32.174.000,-Ft, kiad6s: 32.174.000,-Ft)
4. Az egyhilzkeriileti k<izgyiil6s a L6nyai Utcai Reform6tus
Koll6gium 6s Gimn6zium krilts6gvet6s6t elfogadja. (Bev6tel:
303.753.000,-Ft, kiad6s: 303.300.000,-Ft +453.000,-tartal6kalap)
5.Az egyhdzkeriileti kcizgyiil6s a Ba6r-Madas Gimn6zium 6s
Altal6nos Iskoia kcilts6gvet6s6t elfogadja. (Bev6tel:

18/4. Kciv6r Zsolt rigye
Az egyh|zkerr.ileti kcizgyiil6s Kciv6r Zsolt k6relm6t elutasitja. Egyben tisztelettel felk6ri, hogy anyaiskol6j6ban
szerezze meg a II. lelk6szk6pesit6 vizsg6t. Illet6ktelen
kirendel6s miatt a Medindn eltciltcttt szolg6lati id6t szolgdlati id6nek nem ismeri eL
18/5.A vecs6si6voda
Az egyh6zkeriileti kcizgyfil6sj6v6hagy6lag tudom6sul veszi
a Vecs6siReform6tus Ovoda megalapit6s6t ,6sazt az egyh6zkertileti oktat6si int6zm6nyek kciz6 nyilv6ntart6sba
felveszi.
18/6.A majosh6zi6ltal6nos iskola rigye
Az e gyh6zkertileti kdzgyfi16sj 6v6hagy6lag tudom6sul veszi
a Majoshdzi Reform6tusAltal6nos Iskola megalapit6s6t,6s
azt az egyhizkertileti iskoldk kciz6nyilvdntartdsba felveszi.

2003.JUNIUS 30._ TANACSULES
8. A Gazdas6gi Bizotts6g jelent6se
1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerilet Tan6csa
meghatalmazza az elnoks6get,hogy a HVB Bankkal krjsstin
az Egyhilzkeniletet illet6 rirrikj6rad6k fedezete mellett olyan
hitelkonstrukci6t, amely lehet6v6 teszi egyr6szta folyamatban lev6 beruh6z6sok befejez6s6t, m6sr6szt az egyhilzkeriilet sz6kh6z6banlev6 intern6tus rekonstrukci6j6t.
A hitelt az egyh6zmeey6kt6,be6rkezett l6that6 6s val6s6gos
fedezettel rendelkez6 egyh{zkozs6gek 6s int6zm6nyek
ig6nyelhetik. A hitel foly6sit6sa a bankkal tcirt6nt meg6lIapod6s szerint folyamatos lehet. Maxim6lis cisszegegyh6zkeriileti szinten 6-800 milli6 forint.
2. A k|rpStI6ssal rendelkez6 egyhilzkcizs6geka r6sziikre
megdllapitott k6rp6tl6si risszegetmegkaphatj6k egy cisszegben, amennylben az egyeztet6bizotts6gndl a kifizet6s Ote-

mez6sem6g nem tcirt6nt meg. Felt6tlenril n6v szerinti presbiteri hat6rozat sztiks6ges,amely nyilatkozat6val engedm6nyezi az egyhilzkeriilet jav6ra a k6rp6tl6s cisszeg6t6s
annak valonzdci6jht. A valoriz6ci6 a kamat fedezete.
2lb. A tanilcs elfogadja a Gazdas6gi Bizotts6g javaslat6t,
hogy a tov6bbiakban a g6pkocsi keretbiztosit6sba (casco6s
kcitelezQ azok a g6pkocsik kerr.iljenek, amelyek a keriilet
vagy megye vagy egyhdzkcizs6gtulajdondban vannak, esetleg ahol lelkip6sztorok r6sz,&6, adott kcitelezv6ny van. A
tcjbbi biztosit6st jirlius l-tfr az egyh6zkerr.iletfelmondja.
3. 2003. jirlius 1-t61az eddigi R6day Koll6gium elnevez6s
helyett a Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkenilet Sz6kh6za
n6ven mfiktidik tov6bb a Bp. IX., R6day u.28. sz. alatt tal6lhat6 reform6tus int6zm6nyegyrittes. A portaszolgilat a m6r
megl6v6szerz6d6smiatt 2003.jrilius 31-velkeriil visszahozzilnk.

'
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4. Az egyh|zkertilet egyetemi lelk6szi 6ll6st alapit a
Budapesti Egyetemi Gyiilekezet lelk6szi szolg6latainak
ell5t6sfua.A lelk6sz javadalma havi brutt6 100.000.-forint
kp., 6s a DREK Sz6khilz|nak intern6tus6ban l6v6 ftildszinti
szolg6iatilak6s 6s annak
2. sz|mi k6tszob6s,cisszkomfortos
rezsiktilts6ge
5. A DMREK Tan6cs az Egyhdzkertilet kcilts6gvet6s6t az
al6bbiak szerint m6dositja: rendkiviili bev6telk6nt 6rkezelt
41 M Ft, ^zaz negyvenegymilli6 forinttal megerneli a
bev6teli oldalt a kiilfdldi seg6ly rovatb an beruhdz|si t6mogat6sk6nt, melyet az al6bbiak szerint oszt fel:
5 M Ft, azaz titmilli6 forint
P6cs-Hird
3 M Ft, azazhivommilli6 forint
P6cs-Pell6rd
Mis szi6i e gyh6zkizslgek templomai, gyrilekezeti kcizpontjai
6pit6s6nekbefejez6s6re,illetve az 6pitkez6sek elkezd6s6re'

tosit, amely az 6ltalunk biztositott ciner6 (20 M Ft) 6s az
OM-t61kapott beruhdz6sit6mogat6sb6l30 M Ft, azaz osszesen 50 MFt, azaz titvenmilli6 forint.
A tan6cs az Intervenci6s Alapb6l a T6bita Diak6nusk6pz6nek6llami fejkv6ta visszafizet6se10 M Ft, azaztizmilhagy j6v6.
li6 forint cisszeget
A R6day Koll6gium szan6l6s6val kapcsolatos kifizetetlen
sz6ml6k rendez6s6re6 M Ft, azaz hatmilli6 forint tisszeget
hagy j6v6 az Intervenci6sAlapb6l.
A T6bita Diak6nusk6pz6 Int6zet intern6tusi r6sz6nek
felirjit6s6ra 5 M Ft, azaz otmilIi6 forintot biztositunk,
ugyancsakaz intervenci6salapb6l.
10. A T6bita Diak6nusk6 pz6 Int6zet mtikiid6se

A p6csiiskola hitel visszafizet6s6re
5 M Ft, azaz citmilli6 forint
- A k6poszt6smegyeritemplom 6pit6s6re
13 M Ft, azaz tizenh|rommilli6 forint
- A sv6bhegyitemplom 6pit6s6re
7 M Ft, azazh6tmllTi6 forint
- Anagyk6tai templom 6pit6s6re
8 M Ft, azaz nyolcmilli6 forint
cisszesen41 M Ft, azaz negryenegymilli6 forint.

A T6bita Diak6nusk6pz6 Int|zetet a Nagyk6rtisi Tanit6k6pz6 F6iskola 6tveszi szakkoll6gium illetve levelez6k6pz6s
c6lj6ra.A tan6cs felhatalmazza az elnciks6get,hogy a T6bita
Alapitv6nnyal ktisstin szerz6d6st a mtiktidtet6sr6lL.

6. A m6g fel nem osztott misszi6i alapb6l a V6rtesaljai
Egyh6zmegyeTim6theus hilza6s az Imm6nuel otthon misszi6i c6ljaira 500.000,- Ft azaz otszhzezerforintos t6mogat6st
nyrijt a kenilet.

IL K6kai Nagy Viktor arra vonatkoz6k6r6s6t, hogy vegytik
lelk6szi 6llom6nyba,a tan6cs azza\ a felt6tellel hagyta j6v6,
hogy a k6relmet az eddigi szolg6lataalapj6n illet6kes hat6lyosittassa.

7. Az 6ltaI6nos tartal6kb6l a Baranyai Lev6lt6rban XV.
szlzadi graduale lapok restaur{lis|ra 300.000 Ft, azaz
h|romsz|zezer forint cisszegetnffit a keriilet.

IV. A tan6cs n6vszerinti szavazilssal hozz|jdlult, hogy a
Ba6r-MadasGimn6zium kb. 5,2 M Ft a forgalmi 6rt6k( tahi
ingatlan6t eladja a keriiletnek, amelynek v6tel6r|t az
Intervenci6s Alapb6l finanszirozzuk.

8. Az Intervenci6s Alapb6l a KGRE sz{m|ra 20 M F, azaz
hriszmilli6 forint ciner6t biztositunk, hogy az OM -t61
beruh6z6sit6mogat6st kaphasson 105 M Ft 6rt6kben.
Ennek fej6ben a KGRE kritelezetts6get v6llal arra, hogy a
Sz6khl;lzbanlev6 Intern6tus felirjit6s 6ta tdmogal,ilst biz'

V. A D6lpesti Egyh6zmegye ktizgyiil6se dcint6senyom6n a
Gy6l - Fels6pakonyi t6rsegyh6zkcizs6g kett6v6lik, Gy6l
Reform6tus Egyh6zkcizs69 6s Fels6pakonyi Misszi6i
Egyh|zkozs6g n6ven.

-

12. Egy6b tigyek
L A tan6csr.il6sj6v6hagyta, hogy Cs6k6ny Tam6s beosztott
lelk6sz t6bori lelk6szi szolg|latot t<iltscinbe.

EGYHAZMEGYEIADATOK
ADMSZOLGALTATASDATIJMA:2003.jrinius 23.

TOLNA

ESZAKPEST

ESPERES:SzemereiL6szl6

ESPERES:F6nagyMikl6s
ELHUNYT:

SZULETETT:
1. Bocskor6sBarnab6s
anyja: Bocskor6sEnik6
apja: BocskordsBertalan
szolgl,Iati hely: Nagydorog
2. Simon M6rk
anyja: Hatvani Henrietta Aranka
apja: Simon Istv6n
szolgl.lati hely: Dunafcildud'r

f 6nodi Szab6Lajos - Tdk - Zs6mb6k

BARANYA
ESPERES:Peterdi D6niel
ELHUNYT:
f Achs K6roly volt mez6triri lP.
SZtLETETT:

SZOLGALATI HELYET VALTOTT
(Par6kuslelk6szek):
'Lemle Zoltiln - Bonyhdd

1. Szil6gyi No6mi
anyja: Szil6gyin6 Szem6t Andrea
apja: Szil6gyi Ferenc
szolgdlati hely: Vajszl6

. Dunamelldki
. | |
Reformdtus
Egyhiizkerrileti
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2. M6csodi Ferenc
anyja: Milotta Krisztina
apja: M6csodi Ferenc
szolgdlati hely: Pdcsi Reforrndtus Koll4gium
SZOLGAI,A(rI HELYET VALTOTT
(Par6kuslelk6szek):
'Kiss L6szl6 - Koml6
'T<ink6 Levente - volt: Sopron (egyetemi lelk6sz)
- Sikl6s-M6riagyiid

DELPEST

SZOLGAI,Aff I HELYET VALTOTT
(Par6kuslelk6szek):
'Szab6 Lajos 6s feles6geZiminyi No6mi - Bp.-R6kosliget
'T6falvi Eva - k6rhilzlelk6szi kirendel6st kapott
'Agoston Csaba- Bp-R6kospalota-Ov6ros
aug. 15-t6l
'Szab6 Zoltiln - Bp-Zug16b6lrendelkez6si 6llomdnyba
'Szilasi Vikt6ria - Bp-Cimbalomutc6b6l hitoktat6 lelk6sz a
L6nyai Gimn6ziumban szept.l-t6l .
' Ulakcsai ZoIt{n -Bp-R6kospalota-Ov6rosb6l a T ilzlfui
misszi6i egyhAzkdzs{gbeaug. 15-t6l

BUDAPEST - DEL
ESPERES:Takar6 Tam6s

ESPERES:Koml6si P6ter
ELHUNYT:
ELHUNYT:
f K6nai Ilona 6csaibo. lelk6sz augusztus26-6n
65 6veskor6ban (k<izleked6si
baleset)
SZULETETT:

f dr. Nyiri S6ndor - Budapest - Wekerle telep
SZOLGALAff I HELYET VI{.LTOTT
(Par6kuslelk6szek):
'Erdei L6szl6 - k6rh6zlelk6szi kirendel6st kapott

1. Vlad6r Katinka
, , 4

anvla: SzaDo llva

apja: Mad6r Istv6n
szolgdlati hely: Monor - Kistemplom

BACS-KISKUNSAG
ESPERES:Szab6G6bor

2. Farag6 Emese
anyja: S6rdy Em6'ke
apja: Farag6 Csaba
szolgdlati hely: Dunaharaszti

nAzassAcorKororr:
Andr6si Kriroly 6s T6th Franciska Ilona
szolgd.latihely: Kishunlachdza
SZOLGAI,Aff I HELYET VALTOTT
(Par6kuslelk6szek):
'S6rf6ny Zoltiln - Bugyi, jrinius 10-t61
' Uherkovichn6 Perge Timea - Albertirsa-Cegl6dbercel
augusztus19-t6l
'Andor Lilszl6 mak6di lelkip6sztor nyugalomba vonul
szeptember1-vel
'Pap Ferenc- beosztottlelk6sz NagykSrris-Felszeg
(kor6bbans.Ielk6sz)
'Vizkelety M6rta - beosztottlelk6sz T6szeg-Tiszav6rkony
(kor6bbans.lelk6sz)
'P6l Tam6sn6Kiss M6rta - s.lelk6szSzolnokon,jrilius

SZI'LETETT:
1. Makay Bendegriz
anyja: Burkus Erika
apja: Makay LiszI6
szolgd,latihely: Kecshemdt
2. Yarga Emma
anyja: Szatm6ri Judit
apja: Varga N6ndor
szolgd.Iatihely: Kecshemdt

VERTESALJA
ESPERES:Szab6P6ter
ELHUNYT:
f MAth6 S6ndor- Ercsi

uAzassAcorKor6rr:

r-tol

'Stift J6nos - seg6dlelk6szR6ckev6nszeptember1-t6l
' Szab6ZoIt|n J6zsef- kisegit6 seg6dlelk6sz
Cegl6d-Felszegr6lDun6ntrilra augusztus 15-t6l
' Csenki Andr6s - kisegit6 seg6dlelk6szTcikril-Hal6sztelekre
R6ckev6r6l szeptember 1-t6l
'Nyugalomba vonult: Agai Erzs6bet
szolg6lati hely: Albertirsa - Cegl6dbercel

BUDAPEST - ESZAK
ESPERES:Simonfi S6ndor

HAzessAcorx6rdrr:
Somogyi Lilszl6 6s Gyrire M6ria
szolgd.latihely: Bp. - Obuda

Fekete fva Katalin sukor6i lelkipAsztor 6s Horvdth G6bor
SZOLGAI,ATI HELYET VALTOTT
(Par6kuslelk6szek):
'P6pai Szab6Gycirgy- Velence
' OLih L6szl6 - Alcsritr6l Gdrdonyba
'Kov6cs Gycingyi- rendelkez6si 6llom6ny
'P6l6czl Kdroly - M6nyr61 Medin6ra (Tolna m.) jrinius 1-vel
'Szab6 Ferenc seg6dlelk6sz- M6ny, (fehigyel6 lelk6sz:
T\rrbucz P6ter, Csabdi)
'Horv6th G6born6 Fekete Eva - Sukor6
'T6th S6ndor sdrkeresztriri lelkip6sztor nyugdijba ment
jrinius 1-vel
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A kiizeljriv6ben sorra keriil6 fontosabb egyhdzkeriileti esem6nyek:
- ,,Eur6pa r6sMagyarorszilg II. Rik6czi Ferenc
kord,ban" cimmel rendeznek konferenci5t szeptember 24-26 kozot't a K|roli GAsp6r Reform6tus
Egyetem 16szv6tel6vel.
- A Dunamell6ki Egyh6zkerilet vid6kmisszi6s
munkacsoportja 6s a Presbiteri Szdvets6g
szervezete 2003'
teriileti
B6cs-KiskunsAgi
szeptember 26'27 -6n Kecskem6ten, az Emmaus
Hilzban tar|ia 4. konferenci6i6t, amelynek cime:
MEGSZ6LiIAS - ,,Hogyan sz6litsuk meg azokat,
akik reformdtusnak vallott6k magukat 6s hovS
hivjuk &<et?"

- Orsz6gos teol6gus tal6lkoz6t
m6ten okt6ber 17. 6s 19. ktiztitt'

tartanak Kecske-

- Egyh6zkenileti lelk6szn6k konferenci6jAt tartj6k
okt6ber 18-6n szombatona Budahegyvid6ki Egyh{zkdzs6gben.
- Okt6ber 19-6n a Kispest - Wekerle-telepi Egyh6zkrizs6g templom6nak 70 6ves 6vfordul6j6r6l eml6kezik meg.
- Gyulekezeti h|z alapk6-let6tel6t tartj6k okt6ber
Egyh6z25-6n a Pestszentl6rinc-Erzs6bet-B6latelepi
kdzs6gben.

- A presbitereket k6pz6 alkalmak az 6sz,be6llt6val
- November7-6n KIE jubileumi konferenci6t renmind tobb egyh|zmegy6benindulnak irjra. Igy az 6szakpesti, a d6lpesti 6s a k6t budapesti egyh6zmegy6ben deznek.
indult vagy indul irjra a presbiterkOpz6s.
- Lelk6szszentel6s 6s kozgy$l6s november 19-20.
(ezen behil a lelk6szszentel6s19-6n szerddn 17.00
- Szeptember 27-6n Palotabozsokontemplomszen6rakor lesz)
tel6si istentisztelet lesz.
Ehhez kapcsol6d6 hat6rid6'h: a hizottshgi elntjk<ik
bizotts6gukat- bel6t6sukszerint egyszervagy tcibbszcir
- Szeptembev27-28'6n P6csen rendezik meg az
- szeptember30-ig tisszehivjdk,a szakel6ad6ijelenORTE orsz6gos konferenci6j6t'
t6seket 6s hatlrozatokat okt6ber 15-ig kell a piisptiki
- Szeptembet 27'6n iinnepi istentisztelet keret6ben hivatalba eljuttatni. Ahivatal az alkot6 tagoknak kikiiljelent6seket a kozgytil6si meghiv5val egyritt
iktatj6k be Szab6 Lajos lelkip6sztort a Budapest- di a
5-ig.
november
R6kosligeti E gyh6zktizs6gbe.
- Esperes-gondnoki 6rtekezlet, valamint Egyhha
kertileti Tan6csiil6slesz Kecskem6tenokt6ber 1-6n'
- Okt6ber I2'6n a R6kospalota-Ujvdrosi Egvh|zkrizs6gtemplom 6pit6s6nek 70. 6vfordul6ja h6laad6
istentiszteletet tartanak'
- Az Orszitgos Protest6ns Napokat okt6ber 17' 6s
31. kozott rendezik meg. Ennek keret6ben kerril sor a
Estre okt6ber 26'6n 17 '00
Protest6ns Kultur6lis
Kcizpontban,
Kongresszusi
6rakor a Budapest
Eml6kReform6ci6i
Orsz6gos
az
valamint
iinnep6lyre okt6ber 31-6n 18.00 6rakor a De6k t6ri
evang6likus templomban (ig6t hirdet B.Szab6 Istv6n
prisp<;k).A h6t r6szletes programjdt a Reform6tusok
Lapja ktizli.

- Ezirton is k6rjnk a kedves lelkip6sztor testv6reket,
hogy az adataikban bekovetkez6b5rmilyen v:iltozdst
(pl. szolg6lati hely v|Itozilsa, hdzassigb6l ad6d6
n6wilrltozdq gyermekszriiet6s stb') tudassik az egy'
h6zmegyei hivatalokkal, amelyek jelent6srikben
tdj6koztass6k ezekr& a piispdki hivatalt, mivel ttibb
hat6s6g, igy a nyugdrltnL6zetis, csak a puspdki hivatalokt6l fogadja eI az adatokat'
- Mell6kelten kuldjnk ,$' Dunamell6ki Reform6tus
Egyhdzkeriilet Szervezet6r6'l 6s Miiktjd6s6r6l' sz6l6
szab6lyrendeletet.
Az elfogadott szab6lyrendeletek a k<jvetkez6'kbenis a
mell6kletek6ntjelennek meg.
,,Kcizlem6nyek'
Javasoljuk, hogy ezeket tarts6k osszef'lzvea lelk6szi
hivatalokban.

LETIT6ZI EN/IENYEX
S EGYHAZKERU
RMATU
DUNAMELI-f,I REPO
lapia
hivatalos
s Egyhlzkenilet
l6kiReformdtu
a Dunamel
Szerkeszt6slg:DRESz1khAza
ulca 28.
Budapest1092, .Fd'l,daY
36-l -2180-753
Telefon:
Fax:36-l-2 I 80-0I 8
matav'hu
e-mail:ph@mredmek.
Felel6sszerkeszt6:YargaLiszl6 f6iegz6
i Andrdslelk€sz
Szab6Gabriellapiispokititk6r,Bolcsfold
Szerkeszt6;

SZABALYRENDELET
A Dunamell6ki Reformdtus Egyh6zkeriilet Szervezet6r6. 6s Miikcid6s6r6l
ELSO FEJEZET

MASODIK FEJEZET

Az egyhilzkenllet szervezete6s fel6pit6se

Az Egyhflzkerr.ilet tiszts6gvisel6i, alkalmazottai

1.S.
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet az egyh6z alkotm5nyfu6l 6s korm6nyzat6r6l sz6l6 - tcibbszcirm6dositott 1994.II. trirv6ny (a tov6bbiakban:Alkotm6ny) 103.$-a alapj Vn a Bat anyai, B6cs-Kiskuns6 gi, Budapest-D6Ii, BudapestEszaki, D6lpesti, Eszakpesti, Tolnai 6s V6rtesaljai Egyhilzmegy6knek egyesiil6se az egyh6zi korm6nyz6st 6s igazgat6st szolg6l6fels6'bbhat6s6g l6trehoz6sa c6lj6b61.Az egyh6zkeriilet jogi szem6ly.

5. S.
(1) A piisp<iki titk6r a ptispcik javaslata alapj6n - okleveles
lelk6szek ktizr.il- az egyhSzkenileti k6zgy6l6s 6ltal megv6lasztott lelk6sz, akit egyh6zkeriileti (ffl tan6csosi cimmel is fel lehet ruh6zni.
(2) Az egyhizkerilet int6zeti lelk6sze, akire az int6zeti lelk6szre vonatkoz6jogszab6lyokalkalmazand6k.
(3) Dijlevel6t az egyh|zkeriileti kcizgyiil6s 6llapitja meg 6s
illetm6ny6t az egyh|zkeriilet p6nzt6ra foly6sitja.
(4) Az 6ll6s elfoglal6sakor a krizgy(il6s el6tt eskrit tesz.

E gyhdzkenileti kcizgyiil6s
2. $.
(1) Az Egyh6zkenileti Krizgyfil6s (a tov6bbiakban: Kcizgyii16s)alkot6 taglar azAlkotm6ny 119. $-6nak (1) bekezd6s6benmegjelciltszem6lyek.
(2) Minden Egyh6zmegyei Kdzgyfil6s egyh6zmegy6nk6nt
kett6 lelk6szi 6s kett6 vil6gi tan6csostv6laszt.
(3) A krizgyfil6sre az egyhizmegy6k az al{bbiak szerint v6lasztanak 6s kiildenek k6pvisel6ket:
Baranyai 2 lelk6szi 6s 2 vil6gi
B6cs-Kiskuns6gi 3 lelk6szi 6s 3 vil6gi
Budapest-d6li3 lelk6szi 6s 3 vil6gi
Budapest-6szaki3 lelk6szi 6s 3 vildgi
p6lpesti 3 lelk6szi 6s 3 vil6gi
Eszakpesti3 lelk6szi 6s 3 vil6gi
Tolnai 2 lelk6szi 6s 2 vil6g)
V6rtesaljai 2 lelk6szi 6s 2 vil6gi

3.S.

A K<izgyfil6stan6cskoz6si rendj6r61, fel6pit6s6r616s szervezet6r6l az Alkotm6ny 119-126.$-a, tov6bb6 a jelen szab6lyrendelet negyedik fejezete rendelkezik
Egyh6zkenileti Tan6cs
4. S.
(1) AzAlkotmAny 127. S-6nak(1)-(2)bekezd6s6ben
foglaltak
alapj6n a K<izgyiil6sEgyh6zkerrileti Tan6csot (a tov6bbiakban: Tan6cs) alakit.
(2) Az EWhilzkenileti Tandcs az Egyh{zkeriilet Elnciks6g6n 6s f6jegyz(fton 6s az egyh|zmegy6k elndks6g6n kivtil egyh6zmegy6k 6ltal megv6lasztott egyh6zkerr.ileti
lelk6szi 6s vildgi tan6csosokb6L611.Az Egyh6zkeriileti
Kcizgyiil6s taggi v|lasztja a kenilet terr.ilet6n miikcid6
Hittudom6nyi Egyetem (Hittudom6nyi Kar) egy tan6r
k6pvisel6j6t 6s az iskol6k egy pedag6gusk6pvisel6j6t,
akiket az Alkotm6ny 127. $. (2) bekezd6sealapjdn kell
v6lasztani.
(3) Az Egyh6zkeriileti Tan6cs hat6skcir6t 6s illet6kess6g6t
azAlkotm6ny 127. $. (3)-(6)bekezd{sehatdrozzameg.
@) Az Egyhilzkeri.ileti Tan6cs v LIasztott tagj ainak (egyhLzkertileti tan6csosoknak) a tan6csiil6sen a r6szv6tel kcitelez6. El6zetes kiment6snek alapos indokkal helye van, a
kiment6st azEgyhdzkeriileti Tan6cs megvizsg6lja 6s annak elfogad6s6r6l dcint. Az az egyh|zkertileti tan6csos,
aki egy v6laszt6si id6szakban a Tan6cs i.il6s6r6'1h6rom
alkalommal kiment6s n6lkiil hi6nyzik, tiszts6g6r61 lemondottnak tekintend6. A lemond6s t6ny6t a Tan6cs 6llapitja meg, egyben a Kcizgyiil6s kcivetkez6ril6s6n inditvLnyozza rij tag megv6laszt{s|t.

6. S.
(1) A piispriki titk6r segits6getnyrijt a piispdknek az egyh6zi tcirv6nyekben 6s az egyhdzkeriileti szab6lyrendeletekben meghat6rozottfeladatainak teljesit6s6ben.
(2) A prisp<ikihivatal vezet6je.Munk6j6t krizvetleniil a prispdk, vagy tcirv6nyes helyettese fehigyelete 6s ir6nyit6sa
alatt, utasit6sai szerint v6gzi.
(3) Felel6s a pr.ispcikihivatal iratainak el6ir6s szerinti kezeI6s66rt, ezen beltil iktat6s66rt, iratthr 6zds66rt, tov6bb6
<it 6v eltelt6vel az iratoknak az Egyhilzkeriileti Lev6lt6r
r 6sz6retcirt6n66tad6s66rt.
7. $.
(1) A gyiijtem6nyi igazgat6 feladata az egyhizkenileti gyffjtem6ny vezet6seaz e gyhizkertilet tertilet6 n l6v6 egyhilzi
gyiijtem6nyek felett feliigyelet gyakorldsa, hogy az abban elhelyezettek a j6 gazda gondoss6g6valkertiljenek
elhelyez6sre6s 6rz6sre.
(2) Akoigyfil6s el6tt esk0t tesz. Ilvente egyszer beszdmol a
kcizgytil6snek.
8. S.
(1) Az iskolarigyi szervezel,vezet6j6t a kcizgyiil6s elnriks6ge,
vagy legal6bb 2 kozgyiillsi tag javaslat{ra a krizgyiil6s
villasztja.
(2) R6szletes feladatait a Magyarorsz6gi Reform6tus Egyh6zkozoktat6s6r6l sz6l6 1995. 6vi I. tv. hat6rozza meg.
(3) A krizgy(l6s el6tt eskrit tesz 6s tan6cskoz6si joggal r6szt
vesz a kenileti kcizgyiil6sen.

e.$.

(1) Apiispriki ktiltigyi titkdrt azEgyhizkeriileti Elnriks6g alkalmazza.
(2) Feladata a piispcik 6s az egyhdzkeriilet krilkapcsolatainak szervez6se6s koordin6l6sa.
(3) Munkaszerz6d6s6t az Elnciks6ggelk<iti.
(4) A k<tzgy(il6sel6tt eskiit tesz 6s tan6cskoz6si joggal r6szt
vesz a kerileti kcizgyiil6sen.
HARMADIK FEJEZET
Egyh6zkeriileti bizotts6gok, elnrik<ik,referensek
10.$.
(1) A Dunamell6ki Egyh6zkeriilet kcizgyiil6seaz Alkotm6ny
felhatalmaz6sa alapj6n Egyh6zkeriileti Bizotts6gokat
hoz 16tte, bizotts6gi elncikriket 6s referenseket v6laszt.
(2) Az Egyhilzker{ileti kdzgyiil6s a krjvetkez6 bizotts6gokat
alakitja meg:
1. misszi6i bizotts6g - n6gy lelk6szi, n6gy vil6gi k6pvi-

sel6vel,albizottsAgk6nt4 f6vel ifjfs6gi albizotts6got
alakit
2. tanulm6nyi bizotts6g- n6gy lelk6szi,n6gy vil6gi k6pvisel6vel,
3. iskolai.igyibizotts6g - n6gy lelk6szi, n6gy vil6gi k6pvisel6vel,
.
4. diak6niai bizotts6g- n6gy lelk6szi, n6gy vil6gi k6pviselSvel,
5. gyiijtem6nyi bizotts6g - n6gy lelk6szi, n6gy vil6gi
k6pvisel6vel,
6. gazdasilgib,izotts6g- hat lelk6szi h6rom vil6gi k6pvisel6vel,az Epit6si Ugyek 6s Gyiilekezeti H6zak Szakcsoportjaalbizotts6gah6rom vil6gi k6pvisel6velmiik6dik
7. sz|mvizsg{l6bizottsilg - k6t 1elk6szi,hat vil6gi k6pvisel6veltov6bbdcitlelk6szi 6s h6rom vil6gi p6ttaggal
8. jogi 6skozigazgat6sibizotts6g- hat lelk6szi 6s hat vil6gi k6pvisel6vel,
9. katechetikai bizotts6g - n6gy lelk6szi, n6gy vil6gi
k6pvisel6vel,
10.m6dia 6s informatikai bizotts6g- n6gy lelk6szi, n6gy
vil6gi k6pvisel6vel,
11.rendkiviili rigyek int6z6s6re sziiks6g eset6n az Egyh6zkeriileti krizgyiil6s,,adhoc" bizotts6gothoz l6trq.
(3) A bizotts6gok rigyrendj6t a tagok maguk hatirozz|k
meg.
@) Az Egyhhzkenileti Kdzgyiil6s az egyhilzi 6nek 6s zene
iigyek koordin|lilshra, rendszerez6s6re 6nek- 6s zeneiigyi valamint orgonatigyiszakreferenstv6laszt.
11.5.
Az Egyhizkeriileti Kcizgyfil6s a fenti bizotts6gok vezet6s6re
a tagokon kivil egyh6zkenileti bizotts6gi eln<iktiketv6laszt.
A megv6lasztott elncikcika ktizgyiil6s el6tt eskrit tesznek 6s
a krizgyfl6s el6tt 6vente besz6molnikritelesek.
1 2 .S .
Az egyhilzkenileti bizotts6gok tagjait' eln<ikeit 6s szakreferenseit az E gyhizkeriilet Elntiks6g6nek j avaslat a alapj6n az
Egyhdzkeriil eti Kozgytil6s v6lasztj a.
13.$.
A bizotts6gokatsziiks6g szerilt a kertileti elnciks6g,vagy a
bizotts6gi elncik hivja cissze.Ul6seiket a kertileti elnciks6g
valamelyik tagja vagy a bizotts6g elncikevezeti. Hat|rozataikat sz6tcibbs6ggel hozz6k, szavazategyenl6s6geset6n a bizottsSgi elntik szavazata dcint.
14.S.
A bizotts6goktagjainak 6s elncikeinek,tov6bb6 a szakreferensekneka munk6ban val6 r6szv6telektitelez6.El6zeteskiment6snek alapos indokkal helye van, a kiment6st az 1l1et6kes bizottsdgrrak el kell fogadni. Az abizottsilgi tag, elncik illetve szakreferens,aki egy v6laszt6siid6szakbana bizotts6g
til6s6r61h6rom alkalommal kiment6s n6lkr.il hi6nyzik, tiszts6g6r6l lemondottnak tekintend6. A lemond6s t6ny6t a bizottslg 6llapitja meg, egyben a Ktizgyiil6s k<ivetkez6ril6s6n
inditv|nyozza ij tag megv6laszt6s6t.
NEGYEDIK FEJEZET
Az egyh|zkenileti krizgyiil6s tan6cskoz6si rendj e
Altul6no" szab6lvok
1 5 .S .
(1) Az egyh6zkerr.iletiktizgyfil6s tan6cskoz6siszab6lyzat6nak c6lja, hogy biztositsa az egyh6zkerr.ileti ktizgyiil6s
rendeletalkot6si, miiktid6si 6s int6zked6si rendj6t.
(2) Az egyh{zkeriileti kcizgyfl6s alkot6tagjai [Alkotm6ny.
a Magyar119.S.(1)l tev6kenys6giiketIsten dics6s6g6re,
orcz6.giReform6tus E gyh6z Alkotm6ny6nak 6s jo gszab6-

lyainak, valamint eskiijtiLk,hitnk 6s lelkiismeretiik parancs6nak megfelel6env6gzlk.Az alkot6tagoktev6kenys6gtikren6zvenem utasithat6k.
(3) Az alkot6tag joga 6s kriteless6ge,hogy kezdem6nyez6en
r6szt vegyen az egyhSzkertileti kdzgyiil6s munk6j6ban,
el6segitse annak eredm6nyes miikcid6s6t. Kciteless6ge
r6szt venni az egyhilzkenileti krizgyfil6s ril6sein, tov6bbd
annak a bizotts6gnak az iil6sein, amelynek tagja.
16.$.
Az egyhilzker0leti kcizgy(i6s sziiks6g szerint - de 6vente
legal6bbegyszer- til6st tart.
1 7 .S .
(1) Az egyh6zkerulet elnciks6geaz egyhhzkeriileti krizgyfl6s
r.il6s6tb6rmikor cisszehivhatj
a.
(2) Az egyhilzkeriilet elnriks6ge kciteles az egyh6zkeriileti.
kcizgy(i16st
cisszehivni60 napon beliili id6pontra az egyh6zkeri.ileti tan6cs hat6rozata alapj6n, vagy 25 alkot6tag
ir6sbeli inditv6ny6ra. Az inditv6nynak tartalmaznia kell
az osszehivilsc6lj6t 6s indok6t.
1 8 .$ .
(1) Az egyh6zkeriileti krizgyiil6s r.i16s6res2616meghiv6t az
iil6snap el6tt legal6bb 15 nappal a f6'bb t6rgysorozati
pontok megjelcil6s6vel'6saz inditv6nyok bead6si hat6ridej6nek kcizl6s6velkell az alkot6tagoknakmegkiildeni.
(2) Az ir6sos tdrgyalSsi anyagokataz ril6snap el6tt legal6bb
5 nappal kell az egyh6zkeniieti kcizgyiil6sitagok r6sz6re
megktildeni. A t6rgyal6si anyag elektronikus irton is
megkiildhet6 az alkot6tag ir6sbeli hozz|j6rulilsa eset6n,
amely hozz|j6rul6s visszavon6sig 6rv6nyes.

1e.s.
(1) Az egyh6zkeriileti kcizgyiil6sril6sei bibliaolvas6ssal6s
im6dkoz6ssalkezd6dnek6s im6dkoz6ssalfejez6dnekbe.
(2) Az iil6snap kezdet6na jegyz6sz6mbaveszi a megjelenteket, 6s az eredm6nyr6l jelent6st tesz akozgy'6l6snek.
(3) A gyfil6sre k6s6'bb6rkez5 vagy lez|rdsa el6tt elt{voz6 alkot6tag kcitelesezt ajegyz6nekbejelenteni.E kriteiezetts6g6t elmulaszt6 alkot6tag az Alkotm6ny 723. $. (2) bekezd6sevonatkoz6sdbanigazol6s n6lkiili elmarad6nak
min6siil.
20.$.
(1) Az egyhdzkeri.ileti kcizgyiil6s til6sei nyilv6nosak. Az Elnciks6g vagy 20 alkot6tag inditv6ny6ra z6rt iil6st keil
tartani.
(2) Az egyh|zkenileti kcizgyiil6s hatdrozatk6pes, ha az alkot6tagjainak tcibb mint fele jelen van. Az egyh6zkenileti
kcizgyiil6s hat|tozatait a jelenl6v6t szavazat|nak egyszerii tcibbs6g6vel hozza. Szavazategyenl6s6g eset6n v6laszt6sn6l sorshirz6s,minden m6s nyilv6nos hat6rozathozataln|l a t6rgyal6st vezet6 elncik szavazata dcint.
A tan6cskoz6sszab6lvai
2 1 .S .
(1) Beadv6nnyal 6lhet az egyhdzkeriileti kcizgyiil6shez a
Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet minden teljes
jogu egyhSztagja, egyh|zkcizs6ge, egyhilzmegy6je, valamint int6zm6nye.
(2) Hat6rozati javaslatot bizotts6g vagy cin6ll6 inditv6nyk6nt b6rmely alkot6tag terjeszthet eI6.
22.5.
(1) Az egyh6zkertiletikcizgyill6shezhat6rid6n behil benyfjtott beadv6nyokat a kcivetkez6 ktizgyiil6sen t6rgyalni
kell. A beadv6nyokat6s inditv6nyokat az Elntiks6gmegvizsg6lja 6s az illet6kes bizotts6g(ok)nakvagy az Egyh6zkertileti Tan6csnakkiadi a.

(2) Az egyhilzkeriileti kcizgyiil6s til6sein kiz6r6lag olyan
r.igyek t6rgyalhat6k, amelyeket az egyhilzkertileti ktizgyiil6s illet6kes bizottsSga vagy az Egyh6zkeriiLleti Tan6cs el6zetesenmegt6rgyalt 6s v6lem6nyezett.
(3) Az Elnriks6g a v6lem6nyezett beadv6nyt, hat|rozati javaslatot, inditv6nyt v6ltoztat6s n6lkr.il ktiteles az egyh{zkenileti kdzgyiil6s eI6 terjeszteni. Amennyiben az Eln<iks6gnekm6s v6lem6nyevan, azt krilcin el6terjesztheti.
2 3 .$ .
(1) Az egyh6zkerr.ileti kcizgyiil6s ril6s6nek napirendj6re az
egyh6zkenileti ktizgyiil6s Elnciks6ge tesz javaslatot. Az
egyh6zkenileti kcizgyfl6s az el6terjeszt6s alapj6n vita
n6lkril hat|roz a napirendi pontokr6l 6s sorrendj6r61.
(2) Az Elnriks6ga 22.$ (2) bekezd6s6kbenfoglaltak mell6z6s6vel is javasolhatja inditv6ny napirendre tiiz6s6t (stirg6ss6giinditvdny), de minden esetben indokolnia kell az
iigy halaszthatatlan volt6t, valamint azt, hogy milyen
kciriilm6nyek akad6lyozt6k meg a szab6lyos elj6r6st.
(3) A srirg6ss6giinditv6ny napirendre t'626s6r6.a kdzgytil6s
vita n6lkril dcint. Ha a siirg6ss6gi inditv6nyt a ktizgyfil6s
nem tiizi napirendre, akkor a k<ivetkez6kcizgyiil6sen ha a tcirv6ny megengedi,az egyh6zkerrileti tan6csiil6sen
- t6rgyalni kell.
24.5.
(1) A hat6rid6n beliil beadott beadv6nyt, hat|rozati javaslatot, inditv6nyt az ril6s el6tt az illet6kes bizotts6g vagy az
Egyh6zkeriileti Tan6cs megt6tgyalja, 6s az el6ad6az rn'
ditv6ny't, valamint a vele kapcsolatos 6ll6sfoglal6st a
krizgyiil6sen el6terjeszti.
(2) A t|6rey a16ssor6n 616sz6val el6terj esztett m6dosit6sokat,
kieg6szit6seket a szavazils el6tt ir6sba kell foglalni, al6
kell irni 6s ajegyz&<onyvhtizcsatolni.
(3) A szavazflsel6tt a napirendi pont el6ad6j6t megilleti a
zdrsz6joga.
25.S.
(1) Az alkot6tagok szimira kijelcilt helyen kizir6Iag szava'
zati joggal rendelkezdk rilhetnek.
(2) A hozzilsz6l6soka j elentke z6sek sorrendj6ben tdrt6nnek,
Iegfeljebb 5 percben.
(3) Vita kcizbenism6telt felsz6lalSst - leefeljebb 2 percben az elnijk enged6lyezhet.A napirendi pont el6ad6jaa t{r'
gyal6s sor6n bdrmikor felsz6lalhat.
(4) A tan6cskoz6sijoggal r6sztvev6kaz alkot6tagokfelsz6lal6s6t krivet6en kaphatnak sz6t, Iegfeljebb 2 percben.
26.$.
Az alkot6tagoknak soron kivr.il 2 percre sz6t kell adni:

2 8 .5 .
Az elncik a vit6t lez|rja, ha az el6terjeszt6sheztcibb felsz6lal6 nem jelentkezik.
A hat6rozathozatal

2e.s.

(1) Hat|rozathozatal sor6n el6szcira m6dosit6 javaslatokr6l
kell drinteni. Ezt krivet6en kell szavazni a javaslat eg6sz6r6,.
(2) A napirendr6l val6 lev6telt vagy bizottsilghoz tort6n6
utasit6st taftalmaz6 inditv6nyr6l az 6rdemi d<int6sel6tt
kell szavazni.
(3) Szavazdskorbesz6dettartani, szavazatot indokolni nem
szabad.

30.s.
Az r.il6snaponsz6mba vett alkot6tag minden szavaz6salkalm6val kcitelesaz iil6steremben tart6zkodni 6s a szavazison
6ll6sfoglal6s6t,,igen",,,nem"vagy,,tart6zkodom" nyilatkozattalkifejezm. A szavazatokat a jegyzfk veszik sz6mba 6s
a szavazilseredm6ny6t az elnrik hirdeti ki.
31.$.
(1) lirv6nyes a szavazils,ha azon az alkotS tagok hatdrozatk6pes sz6mban [Alkotm6ny 121. $. (2)] r6szt vettek.
(2) Ahat6rozatijavaslat elfogadottnaktekintend6, ha a szavaz6sban r6szt vettek tcibb mint fele ,,igen" szavazattal
t6mogatta.
(3) A szavazils sor6n a Ievezet6 elncik b6rmely szavazattipusn6l az eredm6nyt ,,l6that6 ttibbs6g" kimond6sival is
meg6llapithatja, ha az (1) 6s (2) bekezd6sbenfoglaltak
k6ts6g n6lkril teljesriltek.
g eset6n v6laszt6sn6l sorshf z6s dtint,
(4) Szavazategyenl6s6
minden egy6besetben a t6rgyal6stvezet6 elntik szavazata dcint.
32.S.
(1) Az egyh6zkenileti kcizgyiil6s 6ltal6ban nyilt szavaz6ssal
hat6roz, amely k6zfelemel6sselvagy fel6ll6ssal t<irt6nik.
(2) Legal6bb 20 alkot6tag k6r6s6re (szem6lyi k6rd6seket ki
v6ve) minden esetben n6v szerinti szavazdst kell elrendelni. Ez esetbena jegyz6 ABC sorrendbenfelolvassaaz
alkot6tagok n6vsor6t. A tagok fel6llva: ,,igen", ,,nem"
vagy,,tart6zkodom" nyilatkozattal szavaznak.A szavaza'
tok oszszeszilml6l6saut6n a jegyz6 a szavazils eredm6ny6t jelenti az Elnciks6gnek.A szavaz6seredm6ny6taz
elncik hirdeti ki.
(3) Szavazategyenl6s6geset6n az eln<ik szavazata dtint.

33.S.
(1) Titkos szavazilstkell elrendelni minden szem6lyi k6rd6sben, valamint, ha legal6bb 20 alkot6tag k6ri.
(2) Titkos szavazils eset6n a jegyzfk szavazatsz|ml6l6 bizotts6gk6ntj6rnak el.
(3) A szavazis leb6lyegzett szavaz6lapon,urn6ba dob6ssal
27.$.
tcirt6nik.
(1) Az eln<ikfigyelmezteti azt, aki elt6r a tiltgyt6l, az id61.<e'
(4) Aszavazatokat az i.il6sterembenkell megsz6ml6lni.
retet t(rll6pi vagy az egyh6zkertileti kdzgyiil6shez m6l(5) A szavazisr6l ktilcin jegyz6il<tinyvetkell k6sziteni, ametatlan magatart6st tanirsit.
Iyet a jegyz1k irnak aI6.
(2) Az elnrik megvonhatja a sz6t att6l, aki ism6telt figyelmeztet6sut6n sem t6r atdrgyra vagy a kifogdsolt magaA jegyz6hcinyv
tart6son nem v6ltoztat. Az elncik ezen int6zked6se ellen
az 6rinlett az egyhilzkeriileti kcizgyril6shez fordulhat,
34.S.
amely vita n6lkril hatilroz. Akit61 a sz6t megvont6k,
(1) Az egyh6zkertileti kcizgyfil6s iil6sein elhangzottakr6l
ugyanazon az r,il6snapon, ugyanabban az tigyben nem
hangfelv6telt kell k6sziteni. Ezt archivdlni kell.
sz6lalhatfel.
(2) Ajegyzdkrinyv mell6kletei: a t6rgyalt irat, az ismertetett
(3) Az elncik ism6telt rendzavar6s eset6n felhivja a rendbonirat, a m6dosit6javaslatok 24$(2)bekezd6sszerint ir6st6t az ril6steremelhagy6s6ra.A tan6cskoz6stlehetetlenban beterjesztett 6s al|irt szovege,az egyszer(iszavaz6n6 tev6 rendzavar6s miatt az iil6st hat6rozott' id6re f6I'
sok eredm6nye a n6v szerinti szavazilsn6vsora 6s eredbeszakithatja,illetve az til6snapot bez6rhatja.
m6nye, a titkos szavazhskiiltin jegyz6k6nyve,
a) rigyrendi k6rd6sben, amelyr6l az egyh6zkeri.ileti
kcizgytil6svita n6lkiil hatdtroz,
b) szem6lyesmegt6madtat6seset6n,
c) szavai f6lre6rt6s6nek helyreigazitds6ra.

(3) A hangfelv6tel alapj6n a hat|rozatokat tartalmaz6 tartalmi jegyz6ikrinyvetkell k6sziteni. Az r.il6sjegyz6tcinyv6t k6t olyan alkot6 tag hitelesiti, akiket az egyh6zkerr.ileti ktizgyfl6s Elnriks6g6nekjavaslat6ra az egyh6zkenileti
kcizgyfil6sv6laszt meg az iil6s megnyit6sakor.
3 5 .S .
(1) A jegyzo'krinyveta tan6cskoz6stkcivet615 napon behil el
kell k6sziteni, 6s a hitelesit6snek az ezt kiivet6 8 napon
beliil meg kell tcirt6nnie.
(2) A i eeyzfkrinlwek elk6 szit6s6r61,hitelesit6s6r 6, 6s kozz6t6tel6r6l a prispciki titk6r krjteles gondoskodni.
(3) Szab6lyrendelet, egyh6zkeriileti kdzgyfil6si hat6rozat
vagy int6zked6s kozz6t6tele kiz6r6lag hiteles jegyz6kcinywalapjdn tcirt6nhet.
(4) Az eeyh{zkeriileti krizgyiil6si til6sek jegyz6kcinyv6t - a
20.$ (1) bekezd6seszerinti z6rt ul6sek jegyz6t<inyweikiv6tel6vel - kinyomtatvahozz|f6rhet6v6 kell tenni a Piispciki Hivatalban.
(5) Az alkot6tag az egyh|zkertileti kcizgyiil6s ril6s6nek megnyit6sakor k6rheti az el6z6 egyh6zkeriileti ktizgyiil6s
jegyz6k;inyv6nek kii gazit6s6t.
(6) A jegyz6'kcinyvekr6lm6solatot k6szithet b6rmely egyhSzmegyeelntiks6ge.
(7) A jogosultak sz{mira a jegyz6kcinyveket- k6r6sre elektronikus form6ban is rendelkez6srekell bocs6tani.
3 6 .S .
Az egyhizkenileti kcizgyfl6s hat6rozatait a Dunamell6ki
Reform6tus Kcizldny cimfi hivatalos lapban kell megjelentetni.
3 7 .$ .
Az alkot6tag kcitelesa tan6cskoz6siszab6lyzatot6s rigyrendet marad6ktalanul megtartani, 6s el6segiteniannak megtaft6s6t.
3 8 .S .
Az alkot6tag kriteles szolg6lati titokk6nt kezelni a z6tt ril6'
seken elhangzottakat.
Speci6lisszab6lyok

3e.s.

(1) Az egyh6zkertiletitan6cs mfikcjd6sesor6n jelen szab6lyzatban foglaltakat 6rtelemszerfien alkalmazni kcitelesaz
al6bbi elt6r6sekkel:
(2) A22.5 (2) bekezd6s6benmeghat6rczott elj|ris alkalmaz6sa sor6n a bizotts6gok feladatktir6t az egyh6zkenileti
Eln<iks6gfelk6r6s6reaz illet6kes bizotts6g elncike,vagy
az egyhilzkenileti Elnciks6gis betciltheti.
(3) A25.-27. $-okban foglaltakkal ellent6tben a t6rgyal6st
vezet1 elncik az alkot6 tagoknak tcibbszcir6s hosszabb
id6tartamra is sz6t adhat, de a tandcs miikcid6'k6pess6g6re tekintettel keII lennie.
OTONU<FEJEZET
Vegyes6,sz{16 rendelkez6sek

40.s.
(1) Minden kebelbeli egyh|zmegye kcizgyiil6s6r6l, teljes bekrittitt jegyz6tcinyvet krild az Egyh6zkeniletnek a kcizgyfi16stkcivet6 30 napon beli.il.
(2) Az egyhilzmegyeiszakbizotts6gok,illetve a szakel6ad6k
jelent6seit minden egyh|zmegye kdzgyiil6s6t kcivet6 30
napon behil ahozzikapcsol6d6 hat6rozatokkal meg kell,
hogy kiildje az Egyhilzkenilet Ptispciki Hivatal5nak,
amely azokat kcitelestov6bbitani az egyhSzkertileti szakbizotts69el6ad6j6nak.

4i.$.
Jelen Szab6lyrendelet4.S (2) bekezd6sektikin krizgyiil6si
hatirozattal akkor 16phatdlyba, ha a MRE Zsinata az Alkot
mdny I27 $- 6t egy6rtelmii m6don 6rtelmezhet6v6 teszi.
42.$.
(1) A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeri.ilet Krizgyiil6se a
2003. m6jus 1,2.-rkdzgyiil6s6n a Szab6lyrendeleteta
Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertil et Szervezet6r6"
6s Mtikcjd6s6r61megt6rgyalta 6s 6/2003 sz6mir hatdrozat6val elfogadta.
(2) A Szab6lyrendelet a Dunamell6ki Reform6tus K<izlcinyben val6 megjelentet6s6velhat6lyba l6p.
(3) Egyidejfileghat6lyukat vesztik a kor6bbi Szab6Llyrendeletek a Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Szervezet6r6, 6s Miikcid6s6r6l.

Budapest 2003. m6jus 12.
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