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AZ EGYHÁZKERÜLETI KÖZGYŰLÉS 3/2000.XII.07.KGY SZÁMÚ 

HATÁROZATA 
ajánlások harangozás, egyházfenntartói járulék és keresztelés tárgyában 

 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a püspöki jelentést  és a hozzá fűződő határozati javaslatokat 

elfogadja. 

 

1./ Az Egyházkerületi Közgyűlés a püspöki jelentést elfogadja. 

 

2./ Az Egyházkerületi Közgyűlés elrendeli, hogy a közgyűlési jegyzőkönyveket tájékoztatásul 

küldjük meg a testvér Egyházkerületek elnökségeinek, s kérjük őket ugyanerre. 

 

3./ Az Egyházkerületi Közgyűlés felhívja a gyülekezetek figyelmét a 2001 februárjában 

tartandó népszámlálás jelentőségére. A lelkipásztorok hivatali kötelességévé teszi, hogy 

gyülekezetük körében mindent tegyenek meg azért, hogy felekezeti hovatartozását 

mindenki bátran vállalja.  

 

4./ Az Egyházkerületi Közgyűlés felhívja a gyülekezetek figyelmét a gyülekezeti 

eseménynaptár lelkiismeretes és pontos összeállítására.  

 

5./  Ajánlások: 

1. A harangozásról 

2. Az egyházfenntartói járulékról 

3. A keresztelésről 

 

1. A harangozásról 

A harangozás a tradicionális közösségi alkalmaknak, az istentiszteletnek és az egyházi 

temetésnek szerves része. (Tradicionális alkalomnak tekintjük pl. a napszakokhoz 

kötődő harangozást, az emlékharangot.) 

 

Nem ajánljuk, hogy az egyházközségek a nem egyházi temetések alkalmával egyéni 

kérelemre a harangozást szolgáltatásként teljesítsék. 

      

2. Az egyházfenntartói járulékról 

Javasoljuk, hogy – az egyéb törvényes feltételek fennállása mellett - az egyházközségek 

azt az anyagi áldozatot hozó személyt tekintsék teljes jogú egyháztagnak, aki évente 

legalább a mindenkori havi minimál nyugdíj 10 %-át egyházfenntartói járulékként 

befizeti. 
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Ugyanakkor kívánatos, hogy az egyházfenntartói járulék mértéke minden egyháztag 

esetén, éves szinten legalább a mindenkori egyhavi minimálbér 10 %-át elérje. 2001. 

évben ez az összeg éves szinten 4.000.- Ft, ami havi 334.-Ft-ot jelent. 

3. A keresztelésről 

Hitvallásunk szerint az igaz egyház ismérvéhez tartozik a keresztség helyes 

kiszolgáltatása. 

A keresztelésről szóló rendtartásunk kimondja, hogy a keresztséget a szülők 

jelenlétében, és a gyülekezet közösségében kell kiszolgálni.  

 

Miután mind gyakrabban fordul elő - a csonka családok miatt -, hogy mindkét szülő 

jelenléte nem biztosítható, a lelkész fokozott gondossággal győződjön meg arról, hogy a 

keresztelést kérő hozzátartozó a gyermek törvényes képviselőinek felhatalmazásával és 

egyetértésével jár el.      

Az Egyházkerületi Közgyűlés az ajánlásokat elfogadja és intézkedik arról, hogy az 

ajánlásokat az egyházközségek megismerjék. 

 

6./ Az Egyházkerületi Közgyűlés kéri a jobb anyagi helyzetben lévő gyülekezeteket, hogy 

építsenek ki belső testvérgyülekezeti kapcsolatot egy rászoruló tiszántúli református 

gyülekezettel. A konkrét felajánlásokat tartalmazó határozatokat az egyházmegyék 

gyűjtsék össze, s tegyenek jelentést arról az Egyházkerület elnökségének 2001. március 

31-ig.  

       

7./ Az Egyházkerületi Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy a 2000. évben az Egyházkerület 

rászoruló gyülekezeteinek megsegítésére a költségvetésben elkülönített 8 mFt-ot úgy 

ossza fel, hogy az összeg 2/3-a a helyben lakó lelkipásztorral, 1/3-a pedig a nem 

helyben lakó lelkipásztorral rendelkező gyülekezetek között osztassék fel.  (9. sz. 

melléklet) 

       

8./ Az Egyházkerületi Közgyűlés kegyelettel emlékezik meg az elmúlt közgyűlés óta elhunyt 

lelkipásztorokról. 

 

9./ Az Egyházkerületi Közgyűlés hálaadással köszöni meg a nyugalomba vonuló 

Egyházkerületi és egyházmegyei szolgálattevők több évtizedes, hűséges munkáját, 

életükre, szeretteikre a nyugalom éveiben Isten áldását kéri. 

 

10./ Az Egyházkerületi Közgyűlés szeretettel köszönti az új megválasztott tisztségviselőket, 

és Egyházkerületi alkalmazottakat. Életükre, szolgálatukra Isten áldását kéri. 


