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AZ EGYHÁZKERÜLETI KÖZGYŰLÉS 4/2016.10.08.KGY SZÁMÚ 

HATÁROZATA 
a Tiszántúli Református Egyházkerület Diakóniai Bizottságának Ügyrendje 

 

 

1. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Diakóniai Bizottsága elvi irányítást és 

ellenőrzés gyakorol az Egyházkerületben folyó diakóniai munka egészére 

vonatkozóan. 

2. Bizottság feladata: 

a. Figyelemmel kíséri a Tiszántúli Református Egyházkerület gyülekezetiben 

folyó diakóniai szolgálatot. 

b. Figyelemmel kíséri az Egyházkerületben a református szeretetszolgálati 

intézményekben folyó diakóniai szolgálatot. 

c. Figyelemmel kíséri az Egyházkerület szociális intézményeiben, valamint a 

társadalmi misszióban folyó diakóniai szolgálatot. 

d. Javaslatot tehet az Egyházkerület Elnökségének a szeretetszolgálati törvény 

módosítására, illetve a kapcsolódó határozatok hozatalára. 

e. Figyelemmel kíséri a Magyar Református Szeretetszolgálat munkáját és a 

Szeretetszolgálati Alapítvány munkáját. 

f. Figyelemmel kíséri a Magyar Református Egyházban a diakónia helyzetét. 

g. Figyelemmel kíséri a református diakóniai képzés struktúráját. 

h. Szükség szerint előkészíti az Egyházkerület szeretetszolgálati tanácskozási 

anyagait. 

i. Szolgálatok indítása, vagy megszüntetése, illetve átvétel esetén tanáccsal segíti 

az Egyházkerületi Tanács, illetve Elnökség munkáját. 

j. Segíti a Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottságának munkáját. 

3. A bizottság 5 tagú. Tagjait az Egyházkerületi közgyűlés 6 évre választja. 

4. A bizottság munkáját az elnök irányítja, akit a bizottság saját tagjai közül választ az 

első ülésén. A bizottság elnökének megválasztására bármely tag javaslatot tehet, 

amelyről a tagok nyílt szavazással döntenek. 

5. A bizottság munkáját a titkár segíti, akit a bizottság saját tagjai közül választ az első 

ülésén. A titkár megválasztására bármely tag javaslatot tehet, melyről a tagok nyílt 

szavazással döntenek. 

6. A bizottság tagjai kötelesek az üléseken megjelenni és a legjobb tudásuk szerint 

hozzájárulna a bizottság hatékony és eredményes munkájához. 

7. A bizottság tagjai testületi feladataik elvégzéséhez összefüggő jogaikat és 

kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják. 

8. Amennyiben a bizottság ülésén a tag személyesen nem tud jelen lenni, úgy véleményét 

írásban is leadhatja a tárgyalt napirendekről a bizottság elnökének. 

9. A bizottság elnöke szakmai kérdések tárgyalásakor külső szakértőt vonhat be. 

Bizottság kötelezően évente egyszer, de szükség szerint tartja az üléseit. 

10. Bizottság ülését az elnök javaslatára a titkár hívja össze a napirendi pontok 

megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 5 nappal postán, vagy 

e-mailen megküldi, sürgős esetben telefonon értesíti a tagokat. 

11. A bizottsági ülés határozatképes, ha: 

a. Azon a bizottság legalább 3 tagja jelen van 

b. Azon a bizottság legalább 2 tagja jelen van és további egy tagja részletes, 

írásbeli véleményt adott a napirendi előterjesztésekről. 
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12. Bizottság határozatait, állásfoglalásait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 

hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt 

13. Minden bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelen levő tagok 

nevét, az ülés helyét, idejét, a tárgyalt napirendeket és az azokról hozott határozatokat. 

A jegyzőkönyv elkészítéséről a bizottság titkára gondoskodik 

14. A bizottság a megtárgyalt anyagokat, tanácskozásra előkészített ügyiratokat megküldi 

a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének, illetve az Egyházkerületi 

Tanácsnak. 

15. A bizottság a monitoring rendszer által vizsgált esetekről tájékoztatást kap, azt 

megvizsgálja, a belső szakmai és pénzügyi folyamatok feltárásában részt vesz és 

tájékoztatja az Egyházkerület Elnökségét a szolgálat működésének pozitív vagy 

negatív dolgairól. 

16. A monitoring vizsgálatra az Egyházkerület Elnöksége kirendelheti az Egyházkerületi 

Diakóniai Bizottság valamelyik képviselőjét. 

17. A bizottságnak nincs hatósági jogköre, nem szankcionálhat, csak ajánlásokat 

fogalmazhat meg az Egyházkerület Elnöksége, illetve az Egyházkerületi Tanács felé. 

18. A Diakóniai Bizottság munkájában a diakóniai referens tanácskozási joggal részt vesz. 

 

Az ügyrend az elfogadás napjától, azaz 2016. október 8. napjától lép életbe. 

 

 

 

 


