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Egyházi hírek

Egyházi Képviselõ Tanácsi ülés 2003. április 5.

Az Egyház Elnöksége 2003. április 5-re hívta
össze az Egyházi Képviselõ Tanács ülését, amely
egyben az elsõ volt a 2003. évben.

A meghívó mellékletét képezte a 2002. évi zár-
számadás és a 2003. évi költségvetés, amelynek
megtárgyalása egyben a legfontosabb napirendi
pontként szerepelt.

A meghívottak jelentõs számban megjelentek
és az igazolt távollévõk ellenére a gyûlés határo-
zatképesként kezdhette meg a munkáját.

A megnyitó áhítatot követõen a Fõgondnok Ja-
kab Eleket idézve kérte a gyûlés méltósága érde-
kében a „vitatkozásban a higgadságot és
személyeskedés kerülését”, majd megnyitotta az
ülést.

Ezután a Püspök tartotta meg beszámolóját,
melynek keretében értékelte a Fõtanács óta eltelt
idõszakot, kitért az egyház életét megmérgezõ bé-
kétlenségre, majd részletesen ismertette az idõ-
szak folyamán végzett protokoláris tevékenységét.

A püspöki beszámolót az észrevételek megtár-
gyalása után az ülés elfogadta.

Ezt követte a fõgondnoki beszámoló.

A beszámoló elõször sorra vette a 2002. októbe-
rében tartott EKT ülés napirendi pontjaival össze-
függõ döntések helyzetét, azonban ennek
keretében egyben ismertette a késõbbi napirendi
pontokkal összefüggõ személyi vonatkozású és in-
gatlan ügyeket is.

Sajnálatosan az ingatlan ügyek vonatkozásá-
ban nem szolgálhatott érdemi változásokról bár
beszámolt a folyamatosan végzett tevékenységrõl
az évek óta húzódó visszaadási folyamatok rende-
zése érdekében.

Személyi változásokként bejelentette és egyben
üdvözölte a Fõtanács által megválasztott
fõgondnokhelyettest és könyvtáros/levéltáros
asszonyt, majd bejelentette, hogy 2003. április
15-vel új fõkönyvelõt alkalmazott az Egyház a je-
lenleginek az Egyház részérõl történõ felmondása
miatt.

Ismertetésre kerültek az Egyház illetve egyes
egyházi személyekkel kapcsolatos peres ügyek je-
lenlegi helyzete is. Ugyancsak megemlítésre ke-
rült a testvéregyházi kapcsolatunkról szóló
beszámoló helyett, hogy Bostonban az üléssel
egyidõben tartotta, a Testvéregyházi Tanács éves
gyûlését, melyen egyházunkat Kászoni József lel-
kész képviselte.

A beszámoló keretében röviden említésre ke-
rült, hogy az ülést megelõzõ napon a Lelkészi érte-
kezlet megtárgyalta az egyházközségek 2002. évi
jelentéseit és azokat elfogadva döntött az észrevé-
telezett hiányosságok kijavításáról.

Megemlítésre került még a gyõri, polgárdi és
pécsi egyházközségek közötti területi határok kér-
dése is azonban egyértelmûen rögzítésre került,
hogy a korábban meghatározott és jelenleg is hatá-
lyos területi beosztás nem kérdõjelezhetõ meg.

Ugyancsak egyértelmûen kinyilvánította az
ülés, hogy a polgárdi ingatlannal kapcsolatos fõta-
nácsi határozat változatlanul irányt mutat és
megfelelõ feltételek biztosítása mellett végrehaj-
tandó.

Mindezeket követõen a fõgondnoki beszámolót
egyhangúlag elfogadták.

Ezt követõen került megtárgyalásra mind a
2002. évi zárszámadás, mind a 2003. évi költségve-
tés. A fõgondnoki elõterjesztés is kitért elsõsorban
a zárszámadás hiányosságaira, amelyeket ugyan-
csak többen az ülést megelõzõen illetve az ülésen
észrevételeztek.

Megállapítást nyert, hogy bár a zárszámadás
számait a könyvelési adatok alátámasztják, azon-
ban az nem vethetõ össze a 2002. évi költségvetés-
sel.

Megtárgyalás után egyértelmûen döntés szüle-
tett, hogy a fõkönyvelõ személyében bekövetkezett
változás, valamint a könyvelõ cégnél történt válto-
zást is figyelembe véve szükséges mind az elmúlt
idõszak költségvetését és zárszámadását is közös
nevezõre hozni, mind a 2003. évi költségvetés fel-
építését és könyvelését is ennek megfelelõen átdol-
gozni.

Az ülés mind a zárszámadást mind a költségve-
tést ideiglenes elfogadta, az Egyház folyamatosan
pénzügyi tevékenységének a biztosítása érdeké-
ben azonban megbízta a fõgondnokot, helyettesét
a budapesti egyházközség gondnokát és a Heltai
Kft ügyvezetõjét, hogy a soron következõ EKT ülé-
sig ezt a kérdést egyeztessék, és újból terjesszék
elõ végleges jóváhagyásra.

Ugyancsak megállapodás született a Heltai Kft
2002. évi elszámolásának a jóváhagyására a mér-
legbeszámoló végleges összeállítása elõtt.

Mindezeket megtárgyalva az ülés befejezte
munkáját abban bízva, hogy a döntések elõsegítik
Egyházunk boldogulását, megerõsödését és a bé-
kés tenni akaró munka feltételeit.

Mikó István fõgondnok


