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HATÁROZATA 
szempontrendszer gyülekezeti fenntartású szociális intézmények működtetéséhez 

 

Egyházkerületi Közgyűlés az alábbi szempontrendszer figyelembevételét javasolja a gyülekezeti 

fenntartású szociális intézmények működéséhez: 

  

1. Amelyik gyülekezet intézményt tart fent a presbitérium előtt jegyzőkönyvbe foglalva 

is ismertesse az intézmény pillanatnyi lelki és anyagi állapotát évente. Készüljön 

alapító okirat, mely tisztázza, hogy az intézmény önálló jogi személy (van adószáma) 

vagy csak részben önálló gazdálkodási jogkörrel bír. 

2. Intézményvezető tájékoztatja a Fenntartót a törvényi változásokról azonnal, amikor 

megjelennek a magyar Közlönyben vagy a szociális portálon (egyébként a Református 

Módszertan időben és magyarázattal küldi a törvényi változásokat). 

3. A fenntartó a munkaköri leírásokban a munkavállaló felelősségének tényét és 

mikéntjét állapítsa meg és rögzítse. 

4. A közalkalmazotti bértábla szerinti besorolást alkalmazza a Fenntartó, illetve a KJT. 

55-80. § szerinti előírásokat. 

5. A fenntartó egyházközség felelőssége az intézmény törvényes keretek között való 

működtetése, azaz a Presbitérium felel, mint Fenntartó a szolgálat működtetéséért. 

Ezért tudatosítani kell a Presbitériummal, hogy a működtetés felelőssége rá hárul. 

6. Az egyházmegyék ahol több intézményes diakóniai szolgálat van, válasszanak 

intézményi diakóniai előadót, aki a szakmai tanácsadást is elvégzi. Bármilyen 

elmarasztaló határozatot hoz az ellenőrző hatóság, azt először a Presbitérium ismerje 

meg és próbálja rendezni. Ha ez nem sikerül, akkor az egyházközség a szolgálati utat 

betartva jelezze felettes szerveinek. 

7. A fenntartó egyházközség lehetőség szerint a HSG-ben állapítson meg intézményi 

térítési díjat. Ez nem kötelező, de a bizottság javasolja, mert az elkészült számla 

bizonyítja, hogy a szolgáltatás a leírt időintervallumban megtörtént.  

8. A fenntartó egyházközség a lefolytatott államkincstári illetve a Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala által kiállított jegyzőkönyvet szolgálati úton terjessze fel a 

Püspöki Hivatalnak.  

9. A fenntartó presbitériumnak az egyház a 2013. évi IV. tv. MRE gazdálkodásáról szóló 

törvényben egyértelműen határoz a fenntartók által felállítandó felügyelő bizottságról, 

vagy Igazgató Tanács felállításáról, ahol a költségvetés az 50 millió forintot 

meghaladja. De célszerű lenne az e plafontól függetlenül is az, hogy az Intézmény 

Felügyelő Bizottságot, vagy Igazgató Tanácsot állítson fel, aki a szakmai és 

gazdálkodási területet felügyeli legalább félévente egyszer, melyet az Intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) is rögzít. A Bizottság az üléséről 

jegyzőkönyvet készít, melyet az egyházközség prezsbitériuma elé terjeszt 

tudomásulvétel, illetve jóváhagyás végett.  

10. Az egyházkerület mindenkori püspökének joga van a monitoring bizottságot és az 

egyházkerületi számvizsgáló bizottságot kiküldeni szükség szerinti ellenőrzés 

lefolytatására. 
 

 

 

 

 


