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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZEGYHÁZI
INTÉZMÉNYEI 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL (ZS.T. - 7/2017.05.17.)

1. A Számvizsgáló Bizottság megvizsgálta a Magyarországi Református Egyház
egyszerűsített éves beszámolóját. Az egyszerűsített éves beszámoló
eredménykimutatása szerint az összes bevétel 27.410.007 e Ft, míg az összes ráfordítás
27.399.336 e Ft volt, így a mérleg szerinti eredmény összege 10.671 e Ft.
2. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa megtárgyalta, és elfogadta a
Számvizsgáló Bizottság Magyarországi Református Egyház és közegyházi intézményei
2016. évi gazdálkodásáról szóló jelentését.

A Számvizsgáló Bizottság jelentése
I.

MRE BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZA

Számvizsgálók: Dr. Pataky László a számvizsgáló bizottság elnöke
Dr. Peterdi Béla a számvizsgáló bizottság tagja
1.
2.

Az előző évi számvizsgálat során hiányosságot nem tártak fel.
Az intézmény az állami és egyházi törvények által előírt nyilvántartásokkal rendelkezik, 2016ban szükséges volt a
számviteli politika módosítása, ez megtörtént.
A leltározás a leltározási szabályzat szerint december 31-i fordulónappal megtörtént. A selejtezések bonyolítása és
bizonylatolása példaértékű.
Az intézmény 2016 évi bevételeinek összege 2 716 764 e Ft, ebből a legjelentősebb rész az OEP finanszírozás és
bevétele, az MRE 90 millió Ft-tal támogatta az intézményt. Az összes kiadás 2 191 763 e Ft volt, így a záró pénzkészlet
528 001 e Ft. Ezen összeg kötelezettséggel teljesen lefedett, hiszen ez a pályázatok előfinanszírozásához
kapcsolódik, s ez az összeg az egyéb átvett pénzeszközök között szerepel. Az egyszerűsített éves beszámoló
eredmény kimutatása szerint az intézmény mérleg szerinti eredménye -47 214 e Ft volt, ez több tényezőre
vezethető vissza. (OEP finanszírozás, adományok változása stb.) A veszteség következtében így a saját tőke
csökkent.
Az intézménynek hosszúlejáratú kötelezettsége nincs, a rövid lejáratú kötelezettségek közt viszonylag jelentős a
szállítói állomány, mely a mintegy 78 millió Ft állami adósságrendezés ellenére mintegy 130 millió Ft.
(Megjegyezzük, hogy az adósságrendezés az előző évben 180 millió Ft volt, így a szállítói állomány jelentősen
növekedett az előző év végi állapothoz képest.)
Az intézmény tárgyi eszközök beszerzésére 65 170 e Ft-ot fordított, melyből a 47,7 millió Ft összegű röntgengép
beszerzésére a költségvetési forrásból került sor. Megjegyezzük, hogy a beruházások összege nagyjából megegyezik
az ingatlanok nélküli tárgyévi értékcsökkenés összegével, de a beruházások saját forrásból nem megvalósíthatók.
A megbízási szerződések csak a legszükségesebb esetekben kerültek megkötésre, amikor azok gazdaságosság
szempontjából előnyösek voltak.
A házi pénztárnál 2016 május és december hónapi bizonylatokat vizsgáltuk szúrópróbaszerűen. A bizonylatok
kiállítása szabályszerű, az utalványozó és átvevő kézjegyével ellátott.
A tárgyévben 3 lényeges pályázat előkészítése történt, melynek megvalósítása 2017-ben kezdődik. 2017-ben
további jelentős - állami forrásból megvalósuló- beruházás várható.
A 2016 évi gazdálkodás elemzése figyelembevételével – amennyiben pótlólagos egyházi forrás rendelkezésre állna
– a kórház egyházi támogatása emelésének megfontolását indokoltnak tartjuk
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II.

MRE KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA

Számvizsgálók: Dr. Pataky László a számvizsgáló bizottság elnöke
Dr. Peterdi Béla a számvizsgáló bizottság tagja
1.
2.

Az előző év számvizsgálata 2016. április 19-én történt. A jegyzőkönyv olyan megállapítást nem tartalmazott, melyre
a Kiadónak intézkedni kellett volna.
A 2016. évi zárszámadása 2017. március 16-án elkészült. A Református Kálvin Kiadó 496 061 ezer Ft bevétele mellett
a ráfordítások összege 455 232 ezer Ft volt, így 40 829 ezer Ft költségvetési nyereség keletkezett.
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3.

A 2016. évi gazdasági beszámoló szintén 2017. március 16-án elkészült. A Református Kálvin Kiadó 341 659 ezer Ft
bevétele mellett a ráfordítások összege 283 279 ezer Ft volt, így 58 380 ezer Ft eredménye keletkezett.
A Kiadó jelentős eredménnyel zárt, köszönhetően az értékesítési forgalom növekedésének és költségtakarékos
gazdálkodásának.
A Kiadó az négy munkaágra (Kiadvány kiadásra, Biblia kiadásra, RPI hittankönyvterjesztésre és Theológiai Szemle
folyóiratra) külön- külön is nyilvántartja a bevételeket és ráfordításokat. Ezekből megállapítható, hogy a Kiadvány
ág, a Biblia ág, az RPI hittankönyv ág eredménnyel, a Theológiai Szemle pedig veszteséggel zárt. Az egyházi
támogatás célirányos, így a felhasználás, az elszámolás is ennek megfelelően történik.
A 4 620 e Ft támogatás, 3 745 e Ft egyházi támogatást és 875 e Ft egyéb kisebb hozzájárulást foglal magába.
Megállapítható, hogy a szervezet továbbra is rentábilisan működik. A gazdasági mérleg szerinti eredmény növelte a
saját tőkét, ami biztosítja a Kiadó további működését és fedezetet nyújt a 2017. évben tervezett beruházásra
fordítandó költségekre. Ezenkívül biztonságos tartalékot képez az új kiadványok beszerzésére, ami az idén is közel
20-25 ezer Biblia újra nyomását is magába foglalja, aminek ráfordítási értéke körülbelül 30-40 millió forint lesz.
Megemlítendő, hogy a hittankönyvek első félévben esedékes nyomdaköltségei szintén közel 50 millió forint
kifizetését igénylik a Kiadó költségvetéséből.
Peresített, kétes követelés nincs.
A Kiadó és az MRE szerződést kötött a „Kálvin Kiadványok” megjelentetésének finanszírozásával kapcsolatosan,
melynek elszámolásait rendben találtuk.
A mérleget a Zsinati Hivatal által megbízott egyesített könyvvizsgálói szervezet a KPMG hitelesíti. A könyvvizsgálat
lezárult, még nem kapta meg a Kiadó a jelentést, de előzetes megbeszélések alapján elmondható, hogy eddig
mindent rendben találtak és hiányosságot nem tártak fel.
A Kálvin Kiadó az államilag előírt szabályzatokkal rendelkezik, a szükséges aktualizálásokat elvégezték.
A Kálvin Kiadónál a megbízási szerződések a működéshez kapcsolódóak, rendezettek.
A szervezetnél a leltározás rendszerszerűen megtörténik. A selejtezési jegyzőkönyvek – mind készletek, mind a
tárgyi eszközöket illetően – rendelkezésre állnak.
A 2016. évi VI. és XII. havi pénztári bizonylatokat szúrópróba szerint ellenőriztük. Hiányosságot nem tapasztaltunk.
A hőpapírra készült számlákról a pénztári bizonylatra másolat készítése célszerűnek látszik, mivel sokszor már éven
belül láthatatlanná lesz.
Az intézménynél a leltározás, selejtezés az előírások szerint történik.
A 2016. évben megvalósult összesen 17.524 ezer forintos beruházás, melyből 12.166 ezer forint az ingatlan
felújítására, illetve 4.577 ezer forint gépjármű cseréjére lett felhasználva, ellenőriztük és a szerződéseket rendben
találtuk.
A Bizottság megállapítja, hogy a Kiadó teljes mértékben eleget tesz az Egyházi Intézményekre vonatkozó állami
szabályokban előírt adatszolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásoknak. Összegezve megállapítható, hogy a kiadó
munkája és gazdálkodása rendezettnek minősíthető.
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REFORMÁTUS MISSZIÓI KÖZPONT

Számvizsgálók: Markó István a számvizsgáló bizottság tagja
Csuprik László a számvizsgáló bizottság tagja
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A számvizsgálók áttanulmányozták az előző évi vizsgálatról készült jegyzőkönyvet. Megállapítást nyert, hogy feltárt
hiányosságok az előző évben nem voltak.
Az intézmény az egyházi és állami törtvények által előírt szabályzatokkal: Munkaügyi Szabályzat, Számviteli Politika,
Gazdálkodási Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, Értékelési Szabályzat, Leltározási
Szabályzat, Selejtezési Szabályzat, Gépjármű használati Szabályzat, Iskolakezdési Támogatás Szabályzata
rendelkezik. A fenti szabályzatok aktualizálása folyamatosan történik. A Szervezeti- és Működési Szabályzat
átdolgozása jelenleg zajlik, elfogadásra vár.
Az állami és egyházi szempontok szerint elkészített zárszámadás és költségvetés teljesítésének vizsgálata
megtörtént, az intézmény könyvvizsgálati ellenőrzőse folyamatban van, hitelesítése ezt követően történik.
A számvizsgálók úgy ítélik meg, hogy a könyvvizsgálók negyedévenkénti, akár szúrópróba szerű, akár célvizsgálatai
szükségesek lennének.
Az utalványozási rend szabályozását a pénzkezelési szabályzat tartalmazza. A vizsgált július és december havi
pénztárbizonylatok szabályszerűsége kifogástalan.
A számvizsgálók a leltározás és a selejtezés szabályszerűségéről meggyőződtek, a bizonylatolásuk a szabályzatokban
előírtaknak megfelelően történik.
Az intézményben a megbízási szerződések gyakorisága majdnem minden esetben előadókhoz kötődik.
Bizonylatolásuk és elszámolásuk szabályszerű.
Az intézmény sem rövid, sem hosszútávú kölcsönfizetéssel nem terhelt.
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9.

A vizsgált időszakban több kisebb pályázat elszámolása történt, ezek közül megemlítendő a XV. kerületi
Önkormányzattól kapott – a kerítés újjáépítésére felhasználandó – 1.000.000 Ft pályázati összeg. A kerítés elkészült,
az elszámolás az önkormányzat részéről elfogadásra került.
A számvizsgálók az intézmény vezetésének beszámolója alapján észlelték, hogy hasonlóan az előző esztendőhöz a
Missziói Központ feladatellátásában (IV. negyedév) jelentős likviditási gondok jelentkezhetnek. Ezen túlmenően 3
évre visszamenően érzékeltük a jelentős vagyonvesztést.

10.

Megnevezés
Tiszta vagyon év végén
Előző évhez csökkenés
Tárgyév/előző év
2016/2014

2014. év
e Ft
77.966

2015. év
e Ft
64.472

2016. év
e Ft
59.817

-

13.494

4.655

-

82 %

92 %

-

-

76 %

Véleményünk szerint mind ezek együttvéve veszélyeztethetik a Központtól jogosan elvárt minőségi feladatellátást.
A számvizsgálók a 10. pont összességét javasolják határozati javaslatként előterjeszteni a Zsinati Tanács felé.
A számvizsgálók úgy ítélték meg, hogy az elmúlt évekhez képest jelentős minőségi javulás történt a Missziói Központ
számviteli munkájában. Javasolják, hogy amennyiben a későbbiekben főállású gazdasági vezető kerül alkalmazásra
- a minőségromlás elkerülésére – lehetőség legyen az előző gazdasági vezetővel legalább fél évig párhuzamos
munkavégzésre.

11.
12.

IV.

REFORMÁTUSOK LAPJA

Számvizsgálók: Ladányi Károly a számvizsgáló bizottság tagja
Szabó Levente a számvizsgáló bizottság tagja
1.
2.

A 2015. évi gazdálkodás ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv hiányosságokat nem tartalmaz.
A Reformátusok Lapja számviteli politikáját és számlarendjét 2016. január 1-i hatállyal aktualizálták a Számviteli
Törvény változása miatt. A többi szabályzatban - pénzkezelési szabályzat, értékelési szabályzat, leltározási
szabályzat, selejtezési szabályzat – nem történt változás.
A 2016. évi költségvetési beszámolóból kiolvasható, hogy a tervezetthez képest nem költöttek többet, a bevételek
is közel a tervezettnek megfelelően alakultak. A költségvetési beszámoló fedezeti oldalán 130.302.981 Ft, a
szükségleti oldalon 114.551.496 Ft szerepel, a maradvány 15.751.485 Ft. A Reformátusok Lapja 35.000.000 Ft
közegyházi támogatást kapott a 2016. évre. Ez a támogatási összeg szükségesnek látszik a lap kiadásának
fenntartásához. A 2016. évi pénzmaradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt maradvány. 4. A
Reformátusok Lapjánál a 2016. évi könyvvizsgálat folyamatban van. A könyvvizsgálatról szóló jelentés még nem
készült el.
Az utalványozási rendet a pénzkezelési szabályzat tartalmazza. Az utalványozást a felelős szerkesztő gyakorolja. A
bankszámláról történő utalványozás a gyakorlat szerint elektronikusan történik. Három személy van bejelentve a
banknál.
A leltározás a leltározási szabályzatban leírtak szerint 2016. december 31-i fordulónappal elkészült.
Öt személlyel van megbízási, két személlyel pedig vállalkozói szerződése a Reformátusok Lapjának meghatározott
feladatok ellátására.
A Reformátusok Lapja 2016. évi gazdálkodását sem kapott, sem adott kölcsönök nem érintették.
A 2016. év folyamán a Reformátusok Lapja pályázatot nem adott be, illetve pályázati pénzeket nem használt fel.
A Reformátusok Lapja eladott példányszáma mintegy 3%-os csökkenést mutatott a 2016. évben. Ez a hetilapok
esetében megfigyelhető országos átlag-csökkenést nem haladja meg.
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V.

REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET

Számvizsgáló:
Mártha István a számvizsgáló bizottság tagja
Thomka István a számvizsgáló bizottság tagja
1. A számvizsgálók az elmúlt évben nem találtak hiányosságot.
2. Az intézmény az előírt szabályzatokkal rendelkezik és azok aktuális felülvizsgálata megtörtént.

4


Számviteli politika

Pénzkezelési, utalványozási szabályzat

Leltározási szabályzat

Selejtezési szabályzat

Kiküldetési szabályzat

Személygépkocsi-használati szabályzat

Dokumentumkezelési szabályzat

Bizonylati rend

Számlarend, számlatükör

Értékelési szabályzat

Telefonhasználati szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat

Intézményi önértékelési szabályzat
3. A költségvetés teljesítése:
Költségvetés tervezett bevétele
Költségvetés tervezett kiadása
Tényleges bevétel
Tényleges kiadás
Maradvány

4.

5.
6.
7.
8.
9.

148.538 eFt
148.538 eFt
154.720 eFt
137.594 eFt
17.126 eFt

A maradvány a mérlegszerinti pénzkészletként kimutatott összeggel egyező. Bevételnél a pályázati támogatás összege
nőtt a tervezettnél jobban, míg a kiadásoknál a bérkiadás lett kevesebb a tervezettnél, létszámkiesés miatt.
Kimondottan közegyházi támogatást az intézmény nem kap.
Az intézmény gazdálkodását és mérlegbeszámolóját külső cég ellenőrizte, de a vizsgálat jegyzőkönyve még nem készült
el.
A mérlegbeszámoló vizsgálata előtt évközben, a könyvvizsgáló egyszer végzett ellenőrzést. Az intézmény konkrét
feladatra belső ellenőrt kért fel, aki hiányosságot nem tárt fel a vizsgált témában.
A 2016. december havi házipénztár került ellenőrzésre. Nagy összegű kifizetés a vizsgált időszakban nem volt. A kifizetések
a pénzkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően történtek.
Az intézménynek anyag- és forgóeszközkészlete nincs. A tárgyi eszközök, követelések, pénzeszközök leltározása a
leltározási szabályzat szerint megtörtént.
Az intézménynél 63 megbízási szerződés köttetett a 2016. évben. A szerződések megkötése az előírásoknak megfelelően
történt.
Az intézmény nem adott és nem vett fel kölcsönt a vizsgált időszakban.
Az intézmény konferenciákra és tanulmányi versenyekre adott be pályázott. A kapott támogatás 6.553 e Ft, a kapott
összegből 6.447 e Ft áthúzódik 2017. évre.

VI.

REFORMÁTUS EGYMI

Számvizsgálók:
Ladányi Károly: a számvizsgáló bizottság tagja
Szabó Levente: a számvizsgáló bizottság tagja
1.

2.

3.

4.
5.

6.

A 2015. évi gazdálkodás számvizsgálatakor a számvizsgáló bizottság tagjai javasolták, hogy a megváltozott
utalványozási rend szerint az intézmény módosítsa szabályzatait. A szabályzatok módosítása külsős cég segítségével
folyamatban van.
Az intézmény az egyházi és állami törvények által előírt szabályzatokkal rendelkezik. Mivel az intézményben
jelentősebb változások történtek, szükséges a szabályzatok alapos átdolgozása, mely folyamatban van. A 2016.
szeptember 1-től hatályos változások 2016. szeptember 22-én vezetői utasítások formájában kerültek kihirdetésre.
A 2016. évi gazdálkodásról készült költségvetési beszámoló szerint a fedezeti oldalon az előirányzathoz képest 10%
többlet mutatkozik, a szükségleti oldalon a többlet mindössze 4%. A gazdálkodás eredménye pozitív. A végleges
eredmény az Államkincstárral történt elszámolás után lesz látható. A megvalósítandó tehetséggondozó programhoz
5 millió Forint céltámogatást kapott a fenntartótól az intézmény.
Az intézmény 2016. évi gazdálkodásának könyvvizsgálata folyamatban van. A könyvvizsgálói jelentés annak
megérkezése után kerül csatolásra.
Az intézményben érvényben levő utalványozási rend szerint a kifizetendő számlát először a tagintézmény vezetője
írja alá, majd az EGYMI mb. igazgatója utalványozza, 25.000, Ft összegig jogosult a tagintézmény vezetője
rendelkezni a számla kifizetéséről. Az utalványozási rendet vezetői utasítás írja elő.
Az intézmény székhelyének változása miatt teljes körű leltározás folyik, a tagintézmények leltározásának
ellenőrzése a következő hónapokban megtörténik. A feladat sokrétűsége miatt a folyamat befejezésének várható
ideje a tanév vége. A 2016. évben selejtezés nem történt.
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Az intézmény feladatellátásának bővülése miatt 96 fővel áll szabályszerű megbízási szerződésben. Az EGYMI-nek
170 teljes állású, határozatlan idejű szerződéssel, valamint 49 határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott
munkatársa van. Ezek mellett 26 személy vállalkozóként végez munkát az intézmény számára – ők számlát állítanak
ki az elvégzett munkáról.
Sem adott, sem kapott kölcsönök nem érintették az intézmény 2016. évi gazdálkodását.
2016. áprilisában került lezárásra és elszámolásra az NTP-FTP-15. jelű pályázat. Egymillió forint összeget nyert és
használt fel az intézmény.

8.
9.

VII.

MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA

Számvizsgálók:
Mártha István: a számvizsgáló bizottság tagja
Thomka István a számvizsgáló bizottság tagja
1.
2.

A számvizsgáló bizottság az elmúlt évben nem állapított meg hiányosságot.
Az intézmény rendelkezik az alábbi állami és az egyházi törvények által előírt szabályzatokkal:

számviteli politikai

számlarend

pénzkezelési, utalványozási

leltározási

selejtezési

humánpolitikai

adatkezelési
melyek karbantartása 2016. évben megtörtént.

3.

Költségvetési és zárszámadás vizsgálata.
Az intézmény 2016. évi költségvetése:
Bevételi és kiadási terv:
Teljesítés:
Bevétel:
Kiadás:
2016. évi maradvány:

4.
5.
6.

9.564.077.802 Ft
10.856.383.527 Ft
7.322.301.546 Ft
3.534.081.981 Ft

A bevétel 113,51%-ra, a kiadás 76,56%-ra teljesült.
A kiadásnál a beruházás áthúzódása és a tervezett 2.335.414.342 Ft tartalék képzése okozta az eltérést.
Közegyházi támogatást az intézmény nem kapott.
A kitűzött célok teljesültek.
A mérleg ellenőrzése külső cég által megtörtént, de a vizsgálat eredményével még nem rendelkezik az intézmény.
Év közben a könyvvizsgálók vizsgálódtak a helyszínen, de megállapítást és javaslatot nem tettek.
Az intézmény december havi kiadási bizonylatait vizsgálták a számvizsgálók. A kiadási pénztárbizonylatoknál az
utalványozás és az átvétel igazolása rendszeresen megtörtént.
A leltározás a leltározási szabályzatban előírtak szerint a határidők betartásával megtörtént.
Élelmezési anyag:
Gyógyszer:
Egyéb anyag:
Házi pénztár:
Elszámolási betétszámla:
Elkülönített bankszámla:

7.
8.
9.

22.629.315 Ft
3.743.607 Ft
4.089.458 Ft
17.977.703 Ft
1.922.089.971 Ft
1.602.071.565 Ft

A leltározási bizottság normán felüli leltárhiányt nem állapított meg.
A megbízási szerződések a nevelői hálózat miatt gyakoriak, mivel a nevelőszülőnek az éves szabadságát biztosítani kell,
ezért a helyettesítési időre megbízási szerződéssel foglalkoztatnak embereket. Megbízási szerződésből kb. 900 db van.
Az intézmény 2016. évben nem nyújtott kölcsönt, kapott kölcsönök nem terhelik az intézményt.
Az intézménynek 2016. évben 52.810.094 Ft pályázati bevétele volt.
Megújulás energia felhasználási program keretében.
Az intézmény gazdálkodása jónak minősíthető, az intézmény vagyona növekedett.
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VIII.

REFORMÁTUS LELKÉSZI NYUGDÍJINTÉZET

Számvizsgálók:
Ladányi Károly: a számvizsgáló bizottság tagja
Szabó Levente: a számvizsgáló bizottság tagja
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

A 2015. évi gazdálkodás vizsgálatakor a számvizsgáló bizottság hiányosságokat nem tárt fel.
Az intézmény 2016. január 1-jei hatállyal módosította a számviteli politikáját és a számlarendjét a számviteli törvény
módosulása miatt. A többi szabályzatot – értékelési szabályzat, pénzkezelési szabályzat, leltározási szabályzat,
selejtezési szabályzat – változatlanul hagyta.
A 2016. évi költségvetési beszámoló alapján megállapítható, hogy a Nyugdíjintézet 1.485.027 e Ft fedezet és 1.380.380
e Ft szükséglet mellett 104.647 e Ft pénzügyi eredménnyel zárta az évet.
A beszámolóból megállapítható, hogy a gazdálkodás a tervezeten belül valósult meg, a szükséglet mintegy 12%-kal
kevesebb a tervezett összegnél, amely a takarékos és hatékony gazdálkodásnak az eredménye.
A Nyugdíjintézet 2016. évben közegyházi forrást nem tervezett és nem használt fel.
A Nyugdíjintézet 2016. évi gazdálkodását – a szokásos általános gyakorlattól eltérően – két könyvvizsgálói szervezet
vizsgálja. Ebből a vizsgálat idején Ragó Veronika független bejegyzett könyvvizsgáló jelentése rendelkezésre áll, a
könyvvizsgálat hiányosságot nem állapított meg. A KPMG Hungária Kft. könyvvizsgálata folyamatban van.
A pénzkezelési szabályzat tartalmazza az utalványozási rendet. Az utalványozás ennek megfelelően történik.
A leltározás 2016. december 31-i fordulónappal megtörtént. A leltár a leltározási szabályzatban foglaltak szerint készült
el. 2016. évben a selejtezés a selejtezési szabályzat előírásai szerint történt.
Egy fő megbízási szerződés, három fő vállalkozási szerződés keretében végez munkát. A szerződések az előírásoknak
megfelelően készültek el.
A Nyugdíjintézet kölcsönt nem adott és nem vett fel a 2016. évben és nem is áll szándékában az elkövetkezendő
években sem.
A Nyugdíjintézet nem pályázott a 2016. évben.
A számvizsgálat során megállapítottuk, hogy az Abaúji Református Egyházmegyétől, az év folyamán három részletben
érkezett be a járulék, amely még mindig nem felel meg a 2002. évi II. tv. 49.§ (3) nyugdíjintézeti törvényünkben elrendelt
havi rendszeres befizetési kötelezettségnek. A Nyugdíjintézetnek az év során folyamatos kifizetési kötelezettségei
vannak (társadalombiztosítási járulékok és ellátások). Ahhoz, hogy ezt zökkenőmentesen tudja teljesíteni, szükséges a
törvény előírásainak a betartása minden érintett által.
A nyugdíjintézeti járulék havonta történő befizetése a 2002. évi II. tv. 49.§ 3. pontja szerint az az állásfenntartó feladata,
azért, hogy ez folyamatosan megvalósítható legyen, szükséges az egyháztagok általi folyamatos (nem évi egy-kétszeri)
egyházfenntartói járulékfizetés szorgalmazása. Ezért kérjük, hogy az adakozás hirdetésénél az erre való felhívást is
mérlegelve kerüljön be a hirdetésbe ez évi több alkalommal is.

IX.

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM

Számvizsgálók:
Markó István a számvizsgáló bizottság tagja
Csuprik László a számvizsgáló bizottság tagja
1. A számvizsgálat az elmúlt évben végzett számvizsgálat alapján felvett jegyzőkönyvben feltárt hiányosságok
áttanulmányozásával indult.
1.1 Az egyetem idén tavasztól eleget tesz a belső ellenőri létszámnövelésnek. Elvárt szakmai követelmény (és/vagy):
gazdasági, jogi, könyvvizsgálói végzettség.
1.2 Az egyetem eleget tett a pályázati-elszámolási munkakör gazdasági igazgatóságra való áthelyezésének is. A pályázati
pénzek felhasználása gyakorlatilag folyamatos, pályázati elszámolások minden esetben rendben megtörténtek.
1.3. Az egyetem vezetése Urunk iránti hálával nyugtázza, hogy a kormánnyal folytatott tárgyalások eredményeképpen a
számvizsgálat által is visszatérően jelzett ingatlanszűkösség megoldódni látszik a Budapest, Lónyay utcai egykori BÁV ill.
azt megelőzően M. Kir. Zálogház átadásával.
A számvizsgálók egyúttal javasolják az egyetemi szabályzati rend keretében, a KRE iratkezelési szabályzat tervezetéhez
kapcsolódóan: az egyetem épületfejlesztése (pl. Károlyi-Csekonics Palota vagy más új épület) során a levéltárba adandó
egyetemi ügyiratok részére külön helyiség kialakítását; a munkát a Zsinati Levéltár felügyelné; a kialakítás során
figyelembe kell venni a különleges tűzbiztonsági és állományvédelmi előírásokat; szükség van 1 fő levéltáros/irattáros
alkalmazására.
2. A számvizsgáló bizottság 2016. évi december és június havi pénztárbizonylatokat ellenőrizte. Az igazolásokat rendben
találta.
3. Megállapítást nyert, hogy az intézmény működési szabályzatai rendelkezésre állnak, azok aktualizálása folyamatosan
megtörténik. A munka a szabályzatokban előírtaknak megfelelően folyik.
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4. A leltározással és a tárgyi eszközbeszerzéssel kapcsolatos ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az a szabályzatoknak
megfelelően történik.
5. Az intézmény 2016-os évi gazdálkodásának könyvvizsgálata folyamatban. Az írásos értékelés elkészültét követően azt
kérjük a Zsinat számvizsgáló bizottsági elnökének megküldeni.
6. A számvizsgálók javasolják, hogy a könyvvizsgáló évközben is tartson szakmai kapcsolatot az intézménnyel.

X.

BUDAPESTI REFORMÁTUS CIGÁNY SZAKKOLLÉGIUM

Számvizsgálók:
Mártha István: a számvizsgáló bizottság tagja
Thomka István a számvizsgáló bizottság tagja
1. Az intézmény 2016. szeptemberében kezdte meg tevékenységét, így még nem volt számvizsgálat az intézményben.
2. Az intézmény egyelőre nem rendelkezik szabályzatokkal. Kérjük az intézmény vezetőjét és gazdasági vezetőjét a gazdasági
törvény előírása szerinti szabályzatokat készítsék el (számviteli politika, pénzkezelési, utalványozásai, leltározási,
selejtezési stb. szabályzatok).
3. Zárszámadás vizsgálata
2016. évre az Intézménynek a Zsinat által elfogadott költségvetése nem volt.
Saját használatra készült költségvetés:
tervezett bevétel: 131 607 eFt
tervezett kiadás:
98 597 eFt
tényleges bevétel: 74 961 eFt
tényleges kiadás:
21 831 eFt
pénzmaradvány:
53 130 eFt
4. Az Intézménynek van külső számvizsgálója, de a számvizsgálat még nem történt meg.
5. A 2016. december havi házipénztár került ellenőrzésre. Nagy összegű kifizetés az ellenőrzött időszakban nem volt. A
kiadási bizonylatok utalványozása és az átvétel igazolása megtörtént.
6. Kérjük a leltározási szabályzat elkészülte után 2017. évben tényleges leltárfelvétellel végezzék el a leltározást.
7. Megbízási szerződések elsősorban nyelvi korrepetációra vonatkoznak.
8. Az intézmény 18 millió Ft kölcsönt kapott az MRE-től, amelyet még a tavalyi évben visszafizetett.
9. Pályázati pénzek és felhasználása:
- tehetségkutatásra 8 millió Ft 2017. júniusáig

-

szakkollégium szakmai működésére 130 millió Ft, melyet 3 éven belül lehet felhasználni, ebből 2016-ban felhasznált
összeg 14, 4 m Ft.

XI.

WÁLI ISTVÁN REFORMÁTUS CIGÁNY SZAKKOLLÉGIUM

Számvizsgálók:
Markó István a számvizsgáló bizottság tagja
Csuprik László a számvizsgáló bizottság tagja
1.

2.

3.

A számvizsgálat a tavalyi jegyzőkönyv áttanulmányozásával indult. Megállapítást nyert, hogy a számvizsgálók által
javaslatként szereplő könyvek (biblia, énekeskönyv, hitéleti művek) vásárlása megtörtént. A bizottság, miután
megismerte az intézmény szakmai munkáját, már a tavalyi évben is javaslattal élt; hogy a Zsinati Hivatal mindent tegyen
meg annak érdekében, hogy a feladat ellátáshoz az állam normatív támogatása megvalósuljon. A számvizsgálók
javasolták még, hogy amennyiben kellő nagyságrendű forrás áll rendelkezésre, az intézmény oldja meg 1 fő
foglalkoztatásával (vagy részfoglalkoztatásával) a belsőellenőri feladatok ellátását.
Az elmúlt évben végzett számvizsgálat alkalmával tett javaslatok (normatív támogatás, belső ellenőr beállítása)
tekintetében nem történt intézkedés.
Az intézmény az állami vonatkozó törvények által előírt vonatkozó szabályzatokkal rendelkezik, azokat a KPMG
könyvvizsgáló cég dolgozta ki. Jelenleg módosítás alatt áll az utalványozási rend kiegészítése arra az esetre, amikor az
igazgató úr saját maga részére utalványoz. Erre az esetre a számvizsgálók javaslata alapján plusz egy fő utalványozási
jogát kell rögzíteni.
Az állami és egyházi szempontok szerint elkészített zárszámadás és költségvetés teljesítésének vizsgálata megtörtént,
könyvvizsgálati ellenőrzése folyamatban van, hitelesítése ezt követően történik
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4.

A könyvvizsgálati jelentés még nem készült el. Az intézménynél év közben könyvvizsgálat is történt a Zsinat felkérésére,
negatív megállapításról nincs tudomásunk.
5.
A számvizsgálók áttekintették a májusi és december havi pénztárbizonylatokat, melynek szabályszerűsége kifogástalan.
6.
A számvizsgálók ellenőrizték a 2016. évi leltározási bizonylatokat, és mindent rendben találtak. A vizsgált évben
selejtezés nem történt.
7.
Az intézményben a könyvelést megbízási szerződés alapján végzik, vállalkozói számla ellenében.
8.
Az intézmény 2016. évben nagyságrendjében mintegy 20 millió forint átmeneti kölcsönt vett igénybe a fenntartó
Zsinattól, amely még abban az évben visszafizetésre került.
9.
A vizsgált időszakban több pályázati összeg felhasználása, és pályázat lezárása történt meg az előírt programnak
megfelelően. A pályázatok szinte mindegyike utólagos finanszírozással valósul meg, amely indokolta a fenti pontban
igény bevett átmeneti hitel igénybevételét. A 2016. évben lezárt pályázatok elszámolása rendben megtörténtek.
10. A számvizsgálók az intézmény működésének hosszútávú stabilizálása érdekében ismételten nyomatékkal javasolják az
állam által biztosított normatív támogatás megvalósulásának elérését, tudniillik a jelenlegi helyzetben a működési
költségek mintegy 90%-a pályázati forrásokból teremthető csak elő. A jelenlegi helyzet a hosszútávú, minőségre törekvő
szakmai programok megvalósulásának nem biztosít kellő stabilitást.
11. A számvizsgálók a 10. pont összességét javasolják távlati javaslatként előterjeszteni a Zsinati Tanács felé.
A számvizsgálók úgy ítélik meg, hogy jelentős minőségi javulás tapasztalható az intézmény számviteli munkájában. Javasolják,
hogy a gazdasági vezető jelenlegi 6 órás foglalkoztatása 8 órás foglalkoztatásra változzék.

Budapest, 2017. május 17.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2016. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL (ZS.T. - 8/2017.05.17.)

A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház zárszámadását (2016. évi egyszerűsített
éves beszámolóját 10.779.269 Ft eszköz és forrás értékkel, és a 2016. évi költségvetésről szóló
beszámolót) 27.626.469 Ft bevételi és 25.955.459 Ft kiadási összeggel fogadja el.

Budapest, 2017. május 17.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZEGYHÁZI
INTÉZMÉNYEI 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL (ZS.T. - 9/2017.05.17.)
1. A Zsinati Tanács az MRE Bethesda Gyermekkórház 2016. évi zárszámadását elfogadja. ZS.T.–
9/1/2017.05.17.
2. A Zsinati Tanács a Református EGYMI 2016. évi zárszámadását elfogadja. ZS.T.– 9/2/2017.05.17.
3. A Zsinati Tanács a Kálvin János Kiadó 2016. évi zárszámadását elfogadja. ZS.T.– 9/3/2017.05.17.
4. A Zsinati Tanács a Károli Gáspár Református Egyetem 2016. évi zárszámadását elfogadja. ZS.T.–
9/4/2017.05.17.
5. A Zsinati Tanács a Református Lelkészi Nyugdíjintézet 2016. évi zárszámadását elfogadja. ZS.T.–
9/5/2017.05.17.
6. A Zsinati Tanács a Református Missziói Központ 2016. évi zárszámadását elfogadja. ZS.T.–
9/6/2017.05.17.
7. A Zsinati Tanács a Református Pedagógiai Intézet 2016. évi zárszámadását elfogadja. ZS.T.–
9/7/2017.05.17.
8. A Zsinati Tanács a Reformátusok Lapja 2016. évi zárszámadását elfogadja. ZS.T.– 9/8/2017.05.17.
9. A Zsinati Tanács a Szeretetszolgálati Iroda 2016. évi zárszámadását
9/9/2017.05.17.
10. A Zsinati Tanács a Wáli István Református
zárszámadását elfogadja. ZS.T.– 9/10/2017.05.17.
11. A Zsinati Tanács a Budapesti Református
zárszámadását elfogadja. ZS.T.– 9/11/2017.05.17.

Cigány

Cigány

elfogadja. ZS.T.–

Szakkollégium

Szakkollégium

2016.

évi

2016.

évi

Budapest, 2017. május 17.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2016. ÉVI KPMG
ÖSSZEFOGLALÓJA TÁRGYÁBAN (ZS.T. - 10/2017.05.17.)

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa elfogadja a KPMG 2016. évi
összefoglalóját.

Budapest, 2017. május 17.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T. - 11/2017.05.17.)

1. A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház 2017. évi módosított
költségvetését – a pótlólagosan rendelkezésre álló források és beérkezett pótlólagos
igények ismeretében – 25 373 633 453 Ft fedezeti és 25 373 633 453 Ft szükségleti
összeggel a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja.
2. A módosítások tartalmazzák a 2016. évi gazdálkodás pénzmaradványának
felhasználását, a 2016. évről áthúzódó kötelezettségek és az ezekhez tartozó fedezetek
megjelenítését, egyes költségvetési kiadási tételek korrekcióját, továbbá új
költségvetési sorok beépítését.

Budapest, 2017. május 17.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZEGYHÁZI
INTÉZMÉNYEINEK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T. - 12/2017.05.17.)

1. A Zsinati Tanács az MRE Bethesda Gyermekkórháza 2017. évi költségvetés-módosítását
elfogadja. ZS.T.– 12/1/2017.05.17.
2. A Zsinati Tanács a Református EGYMI 2017. évi költségvetés-módosítását elfogadja. ZS.T.–
12/2/2017.05.17.
3. A Zsinati Tanács a Kálvin János Kiadó 2017. évi költségvetés-módosítását elfogadja. ZS.T.–
12/3/2017.05.17.
4. A Zsinati Tanács a Református Pedagógiai
módosítását elfogadja. ZS.T.– 12/4/2017.05.17.

Intézet

2017.

évi

költségvetés-

5. A Zsinati Tanács a Reformátusok Lapja 2017. évi költségvetés-módosítását elfogadja. ZS.T.–
12/5/2017.05.17.
6. A
Zsinati
Tanács
a
Szeretetszolgálati
módosítását elfogadja. ZS.T.– 12/6/2017.05.17.

Iroda

2017.

évi

költségvetés-

7. A Zsinati Tanács a Wáli István Református Cigány Szakkollégium 2017. évi költségvetésmódosítását elfogadja. ZS.T.– 12/7/2017.05.17.

Budapest, 2017. május 17.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A KISKUNLACHÁZI „REFORMÁTUS EGYHÁZ” ALAPÍTVÁNY
NÉVHASZNÁLATI KÉRELME TÁRGYÁBAN (ZS.T. - 13/2017.05.17.)

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa hozzájárulását adja, hogy a
Dunamelléki Református Egyházkerület területén működő Kiskunlacházi Református
Egyházközség (székhelye: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth L. u. 40.) által létrehozott
„Kiskunlacházi Református Egyház Alapítvány” a „református” jelzőt a nevében használja.
2. Az így létrehozott alapítvány teljes neve: Kiskunlacházi Református Egyház Alapítvány.
Budapest, 2017. május 17.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A DIAKÓNIAI SZAK (BA) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEINEK
KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM (KRE) TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KARÁNAK
KEZDEMÉNYEZÉSÉRE TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T. - 14/2017.05.17.)

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa megtárgyalta, és az írásbeli
előterjesztéssel egyezőleg elfogadja a DIAKÓNIA ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK református
felekezeti képzési és kimeneti követelményeit, és azt 2017. szeptember 1. napjától
hatályba lépteti.
2. A képzési és kimeneti követelmények hatálya kiterjed az MRE felsőoktatási
intézményeinek diakóniai alapképzési szakra felvett mindazon hallgatóira, akik
tanulmányaikat 2017. szeptember 1-je után (a 2017/2018-as és az azt követő
tanévekben) kezdik meg.

Budapest, 2017. május 17.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI
KÖVETELMÉNYEINEK KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM (KRE) TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI
KARÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T. - 15/2017.05.17.)

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa megtárgyalta, és az írásbeli
előterjesztéssel egyezőleg elfogadja a KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK református
felekezeti képzési és kimeneti követelményeit, és azokat 2017. szeptember 1. napjától
hatályba lépteti.
2. A képzési és kimeneti követelmények hatálya kiterjed az MRE felsőoktatási
intézményeinek kántor alapképzési szakra felvett mindazon hallgatóira, akik
tanulmányaikat 2017. szeptember 1-je után (a 2017/2018-as és az azt követő
tanévekben) kezdik meg.

Budapest, 2017. május 17.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A SZAKLELKIGONDOZÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEINEK KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
(KRE) TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KARÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA
TÁRGYÁBAN (ZS.T. - 16/2017.05.17.)

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa a Felsőoktatási Tanácsadó
Testület javaslata alapján, az Oktatásügyi Bizottság előterjesztésére megtárgyalta és az
írásbeli előterjesztéssel egyezőleg elfogadja a SZAKLELKIGONDOZÓ SZAKIRÁNYÚ
TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelményeit.
2. A Zsinati Tanács utasítja a Károli Gáspár Református Egyetemet, hogy jelen képzési és
kimeneti követelményekkel egyezőleg, bejegyeztetőként valamennyi, a Magyarországi
Református Egyház keretében működő református felsőoktatási intézmény
nevesítésével kezdeményezze az Oktatási Hivatalnál a képzés nyilvántartásba vételét.

Budapest, 2017. május 17.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A LELKIGONDOZÓI ASSZISZTENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI
SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEINEK KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
(KRE) TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KARÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA
TÁRGYÁBAN (ZS.T. - 17/2017.05.17.)

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa a Felsőoktatási Tanácsadó
Testület javaslata alapján, az Oktatásügyi Bizottság előterjesztésére 2017. május 17-i
ülésén megtárgyalta és az írásbeli előterjesztéssel egyezőleg elfogadja a
LELKIGONDOZÓI ASSZISZTENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti
követelményeit.
2. A Zsinati Tanács utasítja a Károli Gáspár Református Egyetemet, hogy jelen képzési és
kimeneti követelményekkel egyezőleg, bejegyeztetőként valamennyi, a Magyarországi
Református Egyház keretében működő református felsőoktatási intézmény
nevesítésével kezdeményezze az Oktatási Hivatalnál a képzés nyilvántartásba vételét.

Budapest, 2017. május 17.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL (ZS.T. - 18/2017.05.17.)

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa elfogadja a Református Pedagógiai
Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának (SzMSz) módosítását.

Budapest, 2017. május 17.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ KÖZNEVELÉSI
INTÉZMÉNYRENDSZER-FEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJA
TERVEZÉSÉNEK
HELYZETÉRŐL
ÉS
TEVÉKENYSÉGEIRŐL (ZS.T. - 19/2017.05.17.)

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa tudomásul vette a felterjesztett
Magyarországi Református Egyház Köznevelési Intézményrendszer-Fejlesztési Stratégiája
Tervezésének helyzetéről és tevékenységeiről szóló tájékoztatást.

Budapest, 2017. május 17.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ TULAJDONÁBAN LÉVŐ
SAJÓSENYEI INGATLANOK ELADÁSA TÁRGYÁBAN (ZS.T. - 20/2017.05.17.)

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa jóváhagyja a Sajósenyei Kossuth
és Táncsics utcában található 31/1, 31/2,31/5 helyrajzi számú ingatlanok eladását,
azzal, hogy az így befolyt összeget a sajósenyei „FÉSZEK” Református Ápoló-Gondozó
Otthon költségvetési kiadásaira fordítják.
2. A Zsinati Tanács felhatalmazza a Zsinat Elnökségét, hogy az adás-vétel ügyében
eljárjon, és erről a Zsinat Tanács következő ülésén beszámoljon.

Budapest, 2017. május 17.

Dr. Huszár Pál
főgondnok, a Zsinat világi elnöke

Dr. Szabó István
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
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