„Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.”
Jel 22,1-5 . Dán 9,1-19

JEGYZŐKÖNYV
A Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegyei közgyűlésen
Időpont: 2013. április 27., 9 óra
Helyszín: Ótemplomi Szeretetszolgálat Örménykúti Idősek Klubja (Örménykút, Tessedik u. 28)
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Tárgy: a meghívóban szerepelt napirendi pontok
Madarász Géza egyházmegyei felügyelő köszönti a közgyűlés tagjait, felkéri Lázár Zsolt esperes urat
imádság megtartására.
Felkéri Madarász Géza a jegyzőkönyvvezetésére Molnár Istvánnét.
1/2013.04.27. számú határozat: hitelesítők megválasztása egyhangúan történt:
Hitelesítők:
-

Mikó László
Dr. Czinkoczky Mihály

Madarász Géza megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, kimentését kérte Klenk József –
Szarvas, Ördög Endre, Német Béla – Orosháza, Zalainé Koczkó Ágnes – Pusztaföldvár, Halász Józsefné,
Hodák Györgyné – Pitvaros, Szlukáné Kiss Valéria – Orosháza.
1. 2/2013. 04.27. számú határozat - A napirendi pontok elfogadása egyhangúlag megtörtént.
- Esperesi jelentés
- Egyházmegyei felügyelő jelentése
- Egyházmegyei számvevőszék jelentése
a. gyülekezetek 2012. évi zárszámadása
b. gyülekezetek 2013. évi költségvetése
c. egyházmegye 2012. évi zárszámadása
d. egyházmegye 2013. évi költségvetése
- Az örménykúti, középhalmi evangélikusok gyülekezetalapítási szándékának bejelentése,
a kérelem átvétele
- gyülekezeti ingatlanok eladásával kapcsolatos engedély megszavazása
- igazgatótanácsok tagjainak megválasztása
- közgyűlés zárása
2. Lázár Zsolt a Nyugat-Békési Egyházmegye esperesének jelentése az eltelt időszakról
(1. számú melléklet szerint– a részletes beszámoló az interneten is olvasható –
nyugatbekes.lutheran.hu)

3/2013.04.27. számú határozat: a közgyűlés egyhangúlag elfogadta Lázár Zsolt esperes
jelentését
Madarász Géza Nyugat-Békési Egyházmegye felügyelője megköszöni a részletes, körültekintő
beszámolót, lehetőséget biztosít a hozzászólásra.

3. Madarász Géza Nyugat-Békési Egyházmegye felügyelője részletes jelentést tett az eltelt
időszakról (2. számú melléklet szerint)
Kiemelte a tisztújítással kapcsolatos áldozatos munkát, melyet ezúton is megköszön az
elnökség tagjainak, elmondta, hogy a szarvasi Újtemplomban a választásokat a törvényes
rend szerint kell lebonyolítani. A gyülekezetek közötti összetartozás élményét erősíteni kell,
az ünnepségek szervezésére nagyon oda kell figyelni. Mindannyiunk felelőssége az, hogy a
templomok megteljenek, a látogatás legyen személyes példaadás a presbiterek részéről, a
lelkészek éljenek a látogatás szolgálatával.
Madarász Géza jelentését követően lehetőséget biztosít a hozzászólásra.
Hozzászólás:
-

-

-

-

Dr. Gombos András:
Sok értékes gondolatot hallott, helyesnek tartja a feladatok jó kiosztását, de sajnos a
gyülekezetek elöregedettek, a fiataloknál van az esély. Az egyháznak egy újszerű
programot kellene alkotni a fiatal értelmiségiek bevonásával formai változások
figyelembevételével.
Házi Magdolna:
A gyülekezet építési munkáról könyv fog megjelenni, bízik abban, hogy ez is segít az
egyházépítésben.
Csehi József:
A következő időszakra tesz javaslatot, mely szerint a jelentések előre megismerhetőek
legyenek
Lázár Zsolt elmondta, hogy ez már megtörtént, hiszen a fraternet-en olvasható volt.

4/2013.04.27. számú határozat: a közgyűlés a beszámolót egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadta.
4. Koszorús Oszkár egyházmegyei gyűjteményi megbízott jelentése
(3. számú melléklet szerint)
5/2013.04.26. számú határozat: a közgyűlés a beszámolót egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadta
5. Laczki János missziói megbízott beszámolója a missziói munkáról
(4. számú melléklet szerint)
Hozzászólás:
-

Lázár Zsolt – a missziói tevékenység rendkívül színes, az Ótemplomi Evangélikus
Egyházközség családi missziói nap szervezésére készül
Veress-Ravai Réka – ifjúsági megbízott – a hittan versenyek szervezésére ösztönzi a
lelkészeket, szóbeli tájékoztatást tartott az ifjúsági bizottság munkájáról
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-

Erdélyi Zoltán – nagyszénási lelkész a középhalmi misszió az fogalom, ez év július 27-én
közösen szervezett ifjúsági napra készülnek

6/2013.04.27. számú határozat: a közgyűlés a beszámolót egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadta.

6. Egyházmegyei Számvevőszék jelentése Sovány Pál által, az egyházközségek 2012. évi
zárszámadásáról, és a 2013. évi költségvetésről
(5. számú melléklet szerint).
7/2013.04.27. számú határozat: a közgyűlés a beszámolót egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadta.

Az egyházmegye 2012. évi zárszámadásáról szóló jelentés és a 2013. évi költségvetésről szóló
jelentés hozzászólásai:
-

Dr. Gombos András javasolja, hogy a zárszámadás illetve a költségvetés elfogadása előtt
a számszaki adatokat szeretné, ha ismertetnék.
Kollár Zsolt kifogásolja, hogy a missziói kiadás összege kevés, kérdést tesz fel arra
vonatkozóan, hogy ki határozza meg az esperes tiszteletdíját?
Nobik Erzsébet: a nemzetiségi táborok címen kell pályázatokat beadni
Lázár Zsolt –az esperes javadalmazásában az előző időszakhoz képest nincs változás, a
missziói munkához javasolja, hogy ne a gyülekezeti bevételekből kívánja Kollár Zsolt az
összeget növelni, hanem pályázati lehetőségek kihasználásával. A nemzetiségi táborok
szervezésével megbízza Nobik Erzsébetet. Dr. Gombos András kérdésére válaszolva volt
lehetőség a számszaki adatok megismerésére, de Dr. Váriné Domán Gabriella ismét
ismerteti.

Dr. Váriné Domán Gabriella kéri az egyházmegye gazdasági felelőse kéri, hogy az egyházi járulékok
fizetési határidejét az egyházközségek tartsák be. Ismerteti a zárszámadás és költségvetés számszaki
adatait, és javasolja annak elfogadását.
8/2013.04.27. számú határozat: a közgyűlés a beszámolót egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadta.
7. Gyülekezetalapítási szándék – előadó Lázár Zsolt
Örménykút és Középhalom az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség leánygyülekezetévé
válik, a lelkészi feladatot intézményi lelkész végezné.
Hozzászólás:
- Kollár Zsolt – kitől kapja az intézményi lelkész a javadalmazását?
- Lázár Zsolt – az intézményi lelkész javadalmazása a törvényi feltételeknek megfelelően a
normatív támogatásból biztosított.
Madarász Géza felügyelő szavazásra bocsátotta a gyülekezetalapítást.
9/2013.04.27. számú határozat: jelentős többség igennel, 1 nem szavazattal került elfogadásra a
gyülekezet alapítása.
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8. Ingatlanok eladása
Kérelmek melléklet szerint.
10/2013.04.27. számú határozat: jelentős többség igen szavazattal, 2 nem szavazattal a közgyűlés
elfogadta.
9. Igazgató tanácsi tagok választása
Koszorús Oszkár ismerteti az igazgató tanácsba delegált tagok névsorát és javaslatot tett a
személyek megválasztására nyílt szavazással.
Javasolt tagok:
-

Madarász Géza – Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium,
Orosháza
Szerb Györgyné – Ótemplomi Szeretetszolgálat, Szarvas
Dávid Zoltán – Ótemplomi Szeretetszolgálat, Szarvas
Dr. Bencze Sándorné – Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, Szarvas

11/2013.04.27. számú határozat: a közgyűlés a jelölteket egyhangúlag, nyílt szavazással elfogadta.
10. Közgyűlés zárása
Madarász Géza megköszöni a részvételt, a jelentéstevők szolgálatát, több tárgy nem lévén a
közgyűlést egy közös imával lezárja.

K. M. F.

Molnár Istvánné
Jegyzőkönyvvezető

Mikó László
Hitelesítő

Dr. Czinkóczky Mihály
Hitelesítő
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