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A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 
2014. február 19-i határozatai

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A 2013. DEcEMBEr 4-i ülésEin hoZott hAtároZAtAinAk 
végrEhAjtásáról sZóló BEsZáMoló tárgyáBAn
ZS.T. - 310/2014.02.19.

A zsinati tanács a 2013. december 4-i ülésén hozott határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

Budapest, 2014. február 19.

BeszámoLÓ A zsInAtI tAnács 2013. DecemBeR 4-I üLéseIn hozott 
hAtáRozAtAInAk VégRehAjtásáRÓL

A DeBRecen kAnDIA u. 8. sz. ALAttI, 8803 hRsz-Ú IngAtLAn megVásáRLásA 
(ZS.T. - 302/2013.12.04.)

	 	 A	Zsinati	Tanács	jóváhagyta,	hogy	a	Magyarországi	Református	Egyház,	mint	társtulajdonos	–	elő-
vételi jogával élve – megvásárolja a debreceni 8803 hrsz-ú Debrecen kandia u. 8. sz. alatti ingatlan 
Erdélyi	Ferenc	nevén	lévő	240/994-ed	illetőségét	9	000	000	Ft	vételáron.

ez ügyben a határozat megszületése óta történt: külön napirendi pont az ülésen.

A RefoRmátus PeDAgÓgIAI Intézet (RPI) 2014. éVI gAzDáLkoDásáRÓL 
(ZS.T. - 303/2013.12.04.)

 1. A zsinati tanács megállapította, hogy a Református Pedagógiai Intézet által a magyarországi Refor-
mátus	Egyház	2014.	évi	gazdálkodásához	beadott	igény	áttekinthetetlensége	és	előkészítetlensége	
miatt	közegyházi	támogatást	egyelőre	nem	tudott	biztosítani.

	 2.	 A	Zsinati	Tanács	felkéri	az	RPI	Igazgató	Tanácsát,	hogy	az	Intézeti	Tanáccsal,	valamint	az	RPI	működ-
tetését	végző	Károli	Gáspár	Református	Egyetemmel,	illetve	a	Zsinat	Gazdasági	Bizottságával	való	
egyeztetés	mellett,	2014.	január	31-ig	tegyen	javaslatot	az	RPI	által	kötelezően	ellátandó	feladatokról	
és	azok	finanszírozásáról.	

 3. ennek ismeretében a zsinati tanács 2014. februári ülésén kívánt javaslatot tenni az RPI 2014. évi 
finanszírozására.

ez ügyben történt: külön napirendi pont az ülésen.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A	ZSINAT	ELNÖKSÉGÉT	ÉRINTŐ	115	MILLIÓ	FT-OS	2006–2007-ES	ÁLLAMI	KIEGÉSZÍTŐ	
TÁMOGATÁS	ELSZÁMOLÁSÁVAL	KAPCSOLATOS	SAJTÓHÍREK	KIVIZSGÁLÁSÁRÓL	
(ZS.T. - 304/2013.12.04.)

	 1.	 A	Zsinati	Tanács,	a	Zsinat	Elnökségének	a	különböző	internetes	portálokon	és	nyomtatásban	is	meg-
jelent,	az	állam	által	2006-ban	folyósított	115	Millió	Ft	elszámolásával	kapcsolatos	vádaskodásra	adott	
válaszát elfogadta.

 2. A zsinati tanács, a zsinat elnöksége javaslatára felkérte a zsinat számvizsgáló Bizottságát, hogy a 
híresztelésben	érintett	üggyel	összefüggésben	az	MRE	2006–2007.	évi	gazdálkodását,	a	döntéshozó	
testületek tevékenységét részletesen vizsgálja meg, és a vizsgálatról a zsinati tanács soron követke-
ző	2014.	februári	ülésén	tegyen	jelentést.

ez ügyben történt: külön napirendi pont az ülésen.

Az mRe szeRetetszoLgáLAtI IRoDA hIteLtÖRLesztése 
(ZS.T. - 305/2013.12.04.)

  A zsinati tanács tudomásul vette a szeretetszolgálati Iroda tájékoztatását a magyarországi Reformá-
tus	Egyház	kezességvállalása	mellett,	az	Iroda	által	2005.	szeptember	20-án	felvett	5	950	000	CHF	
hitel 2013. december 13-án esedékes hiteltörlesztésével kapcsolatban, és hozzájárulását adta, hogy 
az	Iroda	a	hitelszerződés	lejáratával,	a	2013.	december	14-én	a	még	fennálló,	2	688	755,84	CHF	(662	
millió	Forint)	hitel	összeget	a	hitelező	bank	számára	visszafizesse.

ez ügyben a határozat óta történt: külön napirendi pont az ülésen.

Az egyházI Vezetékes és moBILteLefon, VALAmInt kAPcsoLÓDÓ 
TÁVKÖZLÉSI	SZOLGÁLTATÁSI	SZERZŐDÉSEKRŐL 
(ZS.T. - 306/2013.12.04.)

 1. A zsinati tanács hozzájárulását adta, hogy az egyházi vezetékes- és mobiltelefon szolgáltatás, va-
lamint	kapcsolódó	szolgáltatások	nyújtására	előzetesen	lefolytatott	pályázati	eljárás	alapján,	az	Ma-
gyarországi	Református	Egyház	a	több	tekintetben	legelőnyösebb	ajánlatot	benyújtó	Magyar	Telekom	
Nyrt.-vel	kössön	szolgáltatási	szerződést	a	vezetékes	és	mobiltelefon	szolgáltatásra	vonatkozóan.	

 2. A zsinati tanács felhatalmazta az elnökséget, hogy a beérkezett pályázati anyagokban feltüntetett 
ajánlatok alapján tovább folytassa a megkezdett tárgyalásokat és a vezetékes és mobiltelefon szol-
gáltatásra	vonatkozóan	a	Magyar	Telekom	Nyrt.-vel	kötendő	szerződést,	az	egyéb	kapcsolódó	táv-
közlési	szolgáltatások	tekintetében	pedig	a	legelőnyösebb	ajánlatot	adó	pályázóval	kötendő	szolgál-
tatási	szerződéseket	aláírja.

Ez	ügyben	azóta	történt:	A	mobilszolgáltatásra	vonatkozó	szerződéskötésre	2013.	december	18-án	került	sor,	a	
vezetékes	szolgáltatásra	vonatkozó	szerződés	tekintetében	még	folynak	a	tárgyalások.

A zemPLénI RefoRmátus egyázmegye VIssI átmenetI AnyAotthon 
(3956	VISS,	KOLOZSVÁRI	UTCA	20.)	KÖZEGYHÁZI	FENNTARTÁSBA	VALÓ	ÁTVÉTELÉRŐL	
(ZS.T. - 307/2013.12.04.)

  A zsinati tanács hozzájárulását adta, hogy a zempléni Református egyházmegye Vissi átmeneti 
Anyaotthona	(3956	Viss,	Kolozsvári	utca	20.)	az	egyházmegye	fenntartásából	a	Magyarországi	Refor-
mátus egyház fenntartásába, a szeretetszolgálati Iroda kezelésébe kerüljön – az átvételhez szüksé-
ges feltétek megteremtése esetén – 2014. január 1. napjával. A szükséges intézkedések megtételére 
és	okiratok	aláírására	felhatalmazta	a	Zsinat	Elnökségét,	valamint	a	Szeretetszolgálati	Iroda	vezetőjét.

ez ügyben történt: külön napirendi pont az ülésen
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A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A 2006-BAn FolyósÍtott 
115 Millió Ft-os táMogAtás ElsZáMolásáról
ZS.T. - 311/2014.02.19.

A	Zsinati	Tanács	a	Számvizsgáló	Bizottság	jelentését	az	állam	által	2006-ban	folyósított	115	Millió	Ft	elszámolá-
sával	kapcsolatban	elfogadja	és	megállapítja,	hogy	a	115	millió	Ft-os	támogatás	felhasználása	szabályszerű	és	
célszerű	volt.

Budapest, 2014. február 19.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A MAgyAr rEForMátUs sZErEtEtsZolgálAt 
hitEltÖrlEsZtésE tárgyáBAn
ZS.T. - 312/2014.02.19.

 1. A zsinati tanács elfogadja a szeretetszolgálati Iroda beszámolóját az alábbi adatokkal:
 2. A szeretetszolgálati Iroda az elnökség engedélye alapján végtörlesztette a devizahitelét.
  A törlesztés dátuma: 2013. december 11.
	 	 Törlesztés	árfolyama:	250,01	Ft/CHF
	 	 végtörlesztése:	2	688	775,84	CHF,	ami	672	224	386,82	Ft.
	 	 A	tőke	végtörlesztéséhez	kapcsolódó	kamat:	2	351,86	CHF,	ami	587	991,62	Ft.

Budapest, 2014. február 19.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A ZsinAti tAnács hAtároZAtAi A MAgyArorsZági rEForMátUs EgyháZ kÖZEgyháZi 
intéZMényEi 2014. évi kÖltségvEtésénEk ElFogADásA tárgyáBAn

 1. A zsinati tanács az MrE Bethesda gyermekkórház	2014.	évi	költségvetését	1	785	052	000	Ft	be-
vételi	és	1	785	052	000	Ft	kiadási	összeggel	fenntartással	fogadja	el	és	kéri	az	intézményt,	hogy	az	
mRe gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény 12. § (2) és (4), továbbá a Vhu. 3. § (2) és (3) bekez-
déseiben	foglalt	előírásoknak	megfelelő	korrigált	költségvetést	nyújtson	be	a	Zsinati	Tanács	soron	
következő	ülésére.

  ZS.T. - 313/2014.02.19.

 2. A zsinati tanács a református Missziói központ	2014.	évi	költségvetését	325	318	010	Ft	bevételi	
és	325	318	010	Ft	kiadási	összeggel,	 fenntartással	 fogadja	el	és	kéri	az	 intézményt,	hogy	az	MRE	
Gazdálkodásáról	szóló	2013.	évi	 IV.	 törvény	12.	§	(4)	bekezdésében	foglalt	előírásoknak	megfelelő	
korrigált	költségvetést	nyújtson	be	a	Zsinati	Tanács	soron	következő	ülésére.

  ZS.T. - 314/2014.02.19.

 3. A zsinati tanács az MrE szeretetszolgálati iroda	2014.	évi	költségvetését	6	077	153	903	Ft	bevételi	
és	6	077	153	903	Ft	kiadási	összeggel	fenntartással	fogadja	el	és	kéri	az	intézményt,	hogy	az	MRE	
gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény 12. § (2) és (4), továbbá a Vhu. 3. § (2) és (3) bekezdései-
ben	foglalt	előírásoknak	megfelelő	korrigált	költségvetést	nyújtson	be	a	Zsinati	Tanács	soron	követ-
kező	ülésére.

  ZS.T. - 315/2014.02.19.

 4. A zsinati tanács az MrE kálvin jános kiadója	2014.	évi	költségvetését	272	568	000	Ft	bevételi	és	 
272	568	000	Ft	kiadási	összeggel	 fenntartással	 fogadja	el	és	kéri	az	 intézményt,	hogy	az	az	MRE	
Gazdálkodásáról	szóló	2013.	évi	 IV.	 törvény	12.	§	(4)	bekezdésében	foglalt	előírásoknak	megfelelő	
korrigált	költségvetést	nyújtson	be	a	Zsinati	Tanács	soron	következő	ülésére.

  ZS.T. - 316/2014.02.19.

	 5.	 A	 Zsinati	 Tanács	 a	 reformátusok lapja	 2014.	 évi	 költségvetését	 109	 978	 000	 Ft	 bevételi	 és	 
109	978	000	Ft	kiadási	összeggel	fenntartással	fogadja	el	és	kéri	az	intézményt,	hogy	az	az	MRE	Gaz-
dálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény 12. § (2) és (4), továbbá a Vhu. 3. § (2) és (3) bekezdéseiben 
bekezdésében	 foglalt	 előírásoknak	megfelelő	 korrigált	 költségvetést	 nyújtson	be	 a	Zsinati	 Tanács	
soron	következő	ülésére.

  ZS.T. - 317/2014.02.19.

 6. A zsinati tanács a református Egységes gyógypedagógiai Módszertani intézmény (egymI) 
2014.	évi	költségvetését	340	835	433	Ft	bevételi	és	340	835	433	Ft	kiadási	összeggel	fenntartással	
fogadja el és kéri az intézményt, hogy az az mRe gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény 12. § 
(2),	továbbá	a	Vhu.	3.	§	(2)	és	(3)	bekezdéseiben	foglalt	előírásoknak	megfelelő	korrigált	költségvetést	
nyújtson	be	a	Zsinati	Tanács	soron	következő	ülésére.

  ZS.T. - 318/2014.02.19.

	 7.	 A	Zsinati	Tanács	a	károli gáspár református Egyetem	2014.	évi	költségvetését	3	311	265	000	Ft	
bevételi	és	3	311	265	000	Ft	kiadási	összeggel	fenntartással	fogadja	el	és	kéri	az	intézményt,	hogy	
az mRe gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény 12. § (2) és (4), továbbá a Vhu. 3. § (2) és (3) be-
kezdéseiben	foglalt	előírásoknak	megfelelő	korrigált	költségvetést	nyújtson	be	a	Zsinati	Tanács	soron	
következő	ülésére.

  ZS.T. - 319/2014.02.19.

 8. A zsinati tanács a református lelkészi nyugdíjintézet	2014.	évi	költségvetését	1	342	742	182	Ft	
bevételi	és	1	342	742	182	Ft	kiadási	összeggel	fenntartással	fogadja	el	és	kéri	az	intézményt,	hogy	az	
MRE	Gazdálkodásáról	szóló	2013.	évi	IV.	törvény	12.	§	(4)	bekezdésében	foglalt	előírásoknak	megfe-
lelő	korrigált	költségvetést	nyújtson	be	a	Zsinati	Tanács	soron	következő	ülésére.	

  ZS.T. - 320/2014.02.19.
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 9. A zsinati tanács a Wáli istván református cigány szakkollégium 2014. évi költségvetését  
110	350	000	Ft	bevételi	és	110	350	000	Ft	kiadási	összeggel	elfogadja.

  ZS.T. - 321/2014.02.19.

Budapest, 2014. február 19.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A rEForMátUs PEDAgógiAi intéZEt 2014. évi kÖltségvEtésE 
TÁRGYÁBAN ÉS GAZDÁLKODÁSI BIZTOS KIRENDELÉSÉRŐL
ZS.T. - 309/2014.02.19.

 1. A zsinati tanács az RPI 2014. évi költségvetését – a gazdasági Bizottság és az elnökségi tanács vé-
leményére is tekintettel – nem tartotta tárgyalásra alkalmasnak. ennek értelmében az RPI-nek nincs 
a 2014. évre elfogadott költségvetése.

	 2.	 A	Zsinati	Tanács	úgy	határoz,	hogy	a	„2013.	évi	IV.	törvény	az	MRE	gazdálkodásáról”	17.	§-a	alapján	
gazdálkodási biztost rendel az RPI-hez.

 3. A zsinati tanács a gazdálkodási biztostól a károli gáspár Református egyetemmel (kRe), mint az 
RPI	működtetésében	közreműködő	szervezettel	való	együttműködés	mellett	várja	az	RPI	2014.	évi	
megvalósítható és alátámasztható költségvetési javaslatának elkészítését, továbbá az RPI gazdálko-
dásának	és	a	gazdálkodásával	összefüggő	működésének	átvilágítását.	Határidő:	a	Zsinati	Tanács	
soron	következő	ülése.

	 4.	 Tekintettel	arra,	hogy	az	RPI	 igazgatója	munkájával	kapcsolatosan	az	elmúlt	 időszakban	 többször	
volt kénytelen a zsinat elnöksége, és a zsinati tanács is elégedetlenségét megfogalmazni, valamint 
abból kifolyólag, hogy a zsinati tanács kénytelen gazdálkodási biztost rendelni az intézményhez, a 
zsinati tanács szükségesnek tartja a személyi konzekvenciák levonását. kéri a zsinat elnökségét, 
hogy intézkedjen az intézmény hatékonyabb vezetése érdekében.

	 5.	 A	Zsinati	Tanács	megköszöni	Márkus	Gábornak	a	református	oktatásért	végzett	elkötelezett	szolgá-
latát,	és	reményét	fejezi	ki,	hogy	a	jövőben	is	számíthat	szakmai	tevékenységére.

	 6.	 A	Zsinati	Tanács	elkötelezi	magát,	hogy	a	magyar	református	minőségi	oktatás	biztosítása	érdekében	
a	Zsinat	által	korábban	elhatározott	keretek	között	 fenntartja	és	működteti	az	RPI-t.	Amennyiben	a	
gazdálkodási	biztos	és	a	vezetés	tevékenységének	eredményeként	a	feltételek	kitisztulnak	és	a	mű-
ködés,	illetve	a	gazdálkodás	átláthatóvá	válik,	kész	az	intézmény	számára	szükséges	finanszírozás	
biztosítására.

	 7.	 A	Zsinati	Tanács	kéri	a	Zsinat	Elnökségét,	hogy	a	Zsinat	soron	következő	ülésén	számoljon	be	az	
RPI-vel	kapcsolatos	személyi	döntéséről,	szakmai	fejleményekről,	illetve	a	gazdálkodási	biztos	által	
végzett munkáról. 

Budapest, 2014. február 19.

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A PArtnErhilFE táMogAtás 
2013. évi FElhAsZnálásáról sZóló BEsZáMoló ElFogADásáról
ZS.T. - 322/2014.02.19.

A zsinati tanács a Partnerhilfe támogatás 2013. évi folyósításáról szóló beszámolót elfogadta.

Budapest, 2014. február 19.

BeszámoLÓ A PARtneRhILfe 2013. éVI támogAtásáRÓL

Előzmények

évtizedek óta – sok más közép-kelet-európai ország egyházához hasonlóan – a magyarországi Református egy-
ház	is	részesül	a	németországi	lelkipásztorok	önkéntes	felajánlásait	kezelő,	ún.	Evangelische	Partnerhilfe	segítő	
adományaiból. 

A két évtized során sok lelkipásztor és egyházi munkatárs mindennapjait könnyítette meg a Partnerhilfe támo-
gatás.	A	 rendszerváltást	követően	Magyarország	 társadalmi	és	gazdasági	helyzetében	végbement	változások	
hatására	a	Partnerhilfe	Egyesület	az	elmúlt	esztendőkben	–	érthető	módon	–	jelentősen	csökkentette	a	nyújtott	
támogatást,	amelynek	a	fennmaradó	részét	a	Magyarországnál	nehezebb	gazdasági,	pénzügyi	helyzetben	lévő	
országokban	élő	lelkipásztorok	támogatására	használja.

A	Partnerhilfe	Egyesület	közgyűlése	2009-ben	le	is	vette	a	Magyarországi	Református	Egyházat,	illetve	a	vele	
azonos	kategóriába	sorolt	egyházakat	a	támogatási	 listájáról	a	rendelkezésre	álló	 források	beszűkülése	miatt.	
Azaz	2009-ben	már	nem	érkezett	meg	az	a	támogatás,	amiben	azt	megelőző	években,	az	MRE	Partnerhilfe	Bi-
zottságaként	is	működő	Zsinati	Tanács	döntése	értelmében	a	nyugdíjas	lelkészek	és	lelkészözvegyek,	valamint	
a diakonisszák részesültek.

 2009 augusztusában Dr. Bölcskei gusztáv a mRe és Dr. fabiny tamás a mee püspöke Budapesten egyeztetett 
Hermann	Schaeffer	úrral,	az	egyesület	főtitkárával,	és	megállapodtak	a	támogatás	folyósításának	felújításában.	 
A	két	egyház	vezetősége	közös	levélben	fordult	a	Partnerhilfe	Egyesület	közgyűléséhez,	aminek	eredményekép-
pen a testület döntést hozott arról, hogy egyházunkat újfent bevonja a támogatandó körbe, a korábbinál szeré-
nyebb forrást biztosítva. A német adományozó ugyanakkor nyomatékkal kérte az alapelveiben foglalt rászorultsági 
kritérium	érvényesítését,	illetve	azt,	hogy	az	egy	főre	jutó	támogatás	nem	lehet	100	EUR-nál	kevesebb.	Az	MRE	
Partnerhilfe	Bizottsága	hozott	döntést	az	elmúlt	két	évben	a	kedvezményezettek	pontos	köréről.	2010	óta	kizáró-
lag nyugalmazott lelkészek és nagycsaládok részesülnek a németországi lelkészek támogatásában.

2013. évi támogatás folyósítása

2013-ban	a	Magyarországi	Református	Egyház	a	Partnerhilfe	Egyesülettől	85.520	Euro	 támogatást	kapott.	Az	
elmúlt évek hagyományai alapján az mRe Partnerhilfe Bizottság – a zsinat elnökségi tanácsával való konzultáció 
alapján	–	úgy	határozott,	hogy	a	támogatást	a	nyugdíj	típusú	ellátásban	részesülők	közül	a	85	000	Ft	havi	kiegé-
szítő	nyugdíjnál	kevesebbet	kapó	lelkipásztorok,	valamint	a	3	vagy	több	gyereket	nevelő	lelkész	családok	között	
osztja	szét,	személyenként	és	családonként	egyenlő	arányban.

A	támogatás	célba	juttatását	az	elmúlt	esztendőkben	a	Magyarországi	Református	Egyház	a	Református	Lel-
készi nyugdíjintézeten keresztül végzi. A Református Lelkészi nyugdíjintézet jelentése alapján 2013-ban mind-
összesen	795	személy,	illetve	család	részesült	Partnerhilfe	támogatásban.	(Az	egy	főre	jutó	támogatás	összege	
2013-ban	32	127	Ft	volt).

Dr. Huszár Pál s.k.
főgondnok,	a	Zsinat	világi	elnöke

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.
püspök, a zsinat lelkészi elnöke
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A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A LELKÉSZI ÁTLAGJAVADALOM 2013. ÉVI MÉRTÉKÉRŐL
ZS.T. - 323/2014.02.19.

 1. A Református Lelkészi nyugdíjintézet a 2002. évi II. et. 30. §. (1) bekezdése alapján közzétette a 2013. 
évi	–	a	Nyugdíjintézetbe	történt	befizetések	alapján	számított	–	lelkészi	átlagjavadalom	összegét.

 2. A zsinati tanács a Református Lelkészi nyugdíjintézet közzététele alapján megállapítja, hogy a nyug-
díjintézetbe	történt	befizetések	alapján	számítva,	a	Magyarországi	Református	Egyházban	a	2013.	évi	
lelkészi	átlagjavadalom:	155	732	Ft/hó/fő	volt.

Budapest, 2014. február 19.

A ZSINATI TANÁCS HATÁROZATA A KÖZOKTATÁSI KIEGÉSZTŐ TÁMOGATÁS 
2012. évi koMPEnZációjánAk FElhAsZnálási sZEMPontjAiról
ZS.T. - 324/2014.02.19.

	 1.	 A	Zsinati	Tanács	a	közoktatási	kiegészítő	 támogatás	2012.	évi	kompenzációja	 felhasználásában	2	
központi célt határoz meg: 

	 a)	 A	 kis	 létszámú	 református	 iskolák	működési	 költségeihez	 való	 hozzájárulás:	 80	 000	 000	 Ft	 
értékben.

	 b)	 A	Református	EGYMI	utazótanári	szolgálatának	finanszírozása	27	648	000	Ft	összegben.
	 2.	 A	Zsinati	Tanács	a	kompenzáció	összegéből	fennmaradó	részt,	1	822	795	135	Ft-ot,	a	közoktatási	

intézmények fenntartói között, a tanuló létszám arányában rendeli szétosztani.
	 3.	 A	Zsinati	Tanács	felhívja	a	fenntartók	és	intézmények	figyelmét	az	előterjesztésben	foglalt	szempon-

tok megfontolására és érvényesítésére a kompenzáció összegének felhasználásakor.
	 4.	 A	Zsinati	Tanács	elrendeli	a	2013.	szeptember	30-ával	véget	ért	előző	finanszírozási	rendszer	szerint	

érkezett	közoktatási	kiegészítő	támogatás	felhasználásának	vizsgálatát	2014.	május	31-i	határidővel.	
A	könyvvizsgáló	köteles	összefoglaló	jelentést	készíteni	az	elmúlt	évekre	visszamenő	kitekintéssel	a	
közoktatási	kiegészítő	támogatás	felhasználásáról.	Az	Elnökség	hívja	fel	az	iskolafenntartók	figyelmét	
a	kötelező	adatszolgáltatásra.

Budapest, 2014. február 19.
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A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A ráckErEsZtÚri DrogPrEvEnciós kÖZPont FEjlEsZtését 
sZolgáló ráckErEsZtÚri tElEkvásárlás tárgyáBAn
ZS.T. - 325/2014.02.19.

	 1.	 A	Zsinati	Tanács	támogatja	a	Magyarországi	Református	Egyház	tulajdonában	lévő,	2465	Ráckeresz-
túr,	Dózsa	György	utca	4.	szám,	317/1	helyrajzi	számú	ingatlan	melletti	316	helyrajzi	számú,	Dózsa	
György	utca	3-as	 ingatlan	megvásárlását	a	Kallódó	 Ifjúságot	Mentő	Misszió	Drogterápiás	Otthona	
drogprevenciós központja fejlesztése céljából.

	 2.	 A	2	500	000	Ft-os	vételár	finanszírozásának	forrása	a	Kallódó	Ifjúságot	Mentő	Misszió	Drogterápiás	
Otthona	egyházi	kiegészítő	normatívája.

Budapest, 2014. február 19.

A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A vissi rEForMátUs átMEnEti AnyAotthon FEnntArtói 
FElADAtAinAk iDEiglEnEs átvétElE tárgyáBAn
ZS.T. - 326/2014.02.19.

	 1.	 A	 Zsinati	 Tanács	 hozzájárulását	 adja	 a	 Zempléni	Református	Egyházmegye	 által	működtetett	 Re-
formátus	Átmeneti	Anyaotthon	(3956	Viss,	Kolozsvári	utca	20.)	fenntartói	jogának	a	Magyarországi	
Református	Egyház	részére	történő	ideiglenes	átvételéhez.

 2. A zsinati tanács felhatalmazza a zsinat elnökségét, hogy az érintett ingatlan épületek tulajdonosai-
val,	a	Vissi	Református	Egyházközséggel	és	a	Tiszáninneni	Református	Egyházkerülettel	a	működte-
téshez	szükséges	ingatlanhasználati	szerződéseket	kösse	meg,	az	alábbi	feltételekkel:

 3. Az ingatlanhasználati megállapodás tárgya az 1. pontban megjelölt intézménynek helyet adó épüle-
tek:	a	Vis,	455.	hrsz.	alatti	„A”	épület,	és	a	453.	hrsz.	alatti	„B”	épület	ingyenes	használatba	vétele,	ha-
tározott	időre:	a	működési	engedély	hatályba	lépésének,	illetve	a	szolgáltatói	nyilvántartásba	történő	
bejegyzés napjától 2016. december 31-ig. 

Budapest, 2014. február 19.
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A ZsinAti tAnács hAtároZAtA A DEBrEcEni 8803 hELYrAJZi sZáMÚ inGAtLAn 34/994-ED 
ILLETŐSÉGE (4024 DEBRECEN, KANDIA U. 8. SZ. FSZ. 1.) ALATTI LAKÁS ELADÁSA TÁRGYÁBAN
ZS.T. - 327/2014.02.19.

	 1.	 A	Zsinati	Tanács	a	debreceni	8803	helyrajzi	számú	ingatlan	34/994-ed	illetőségének	(4024	Debrecen,	
Kandia u. 1. fsz. 1.) értékesítését 2 500 000 ft eladási áron jóváhagyja.

	 2.	 Az	értékesítésből	származó	bevételből	el	kell	számolni	a	Szeretetszolgálati	Iroda	költségeit,	míg	az	e	
feletti	összeg	a	Méliusz	Juhász	Péter	Református	Idősek	Otthonát	illeti	meg.	

Budapest, 2014. február 19.
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