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AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS 6/2012.03.08. ET SZÁMÚ 

HATÁROZATA 
 

Az Tiszántúli Református Egyházkerület a Megbékélés Háza Konferencia Központban 

megvalósuló gyülekezeti hitmélyítő alkalmakhoz támogatást nyújt.  

A támogatás célját, a pályázók körét, a támogatási kérelem benyújtását, mértékét és az 

elszámolás módját, a jelen határozat mellékletét képező eljárásrend tartalmazza. 

 

 

Eljárásrend, 

a 6/2012.03.08.ET. HATÁROZAT  

melléklete 

 

Egyházkerületi támogatás  

gyülekezeti hitmélyítő alkalmak, 

 konferenciák lebonyolításához 

 

A támogatás célja: 

A Tiszántúli Református Egyházkerületből minél több gyülekezeti tag juthasson el szervezett 

keretek között hitmélyítő alkalmakra, konferenciákra, csendes-napokra, hétvégékre a 

berekfürdői Megbékélés Háza Konferencia Központba. 

 

Pályázók köre: 

Pályázhatnak a Tiszántúli Református Egyházkerület egyházmegyéi, gyülekezetei, és az 

egyházkerület területén működő református intézmények és szervezetek. 

 

Támogatási kérelem benyújtása: 

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének címezve, a program kezdete előtt 

legalább 30 nappal. 

Csatolandó dokumentumok: 

1. Adatlap 

2. Rövid szöveges ismertetés (program célja, tematikája, célcsoportja) 

3. Tervezett program leírása 

 

Támogatás mértéke: 

a./ egyházmegyei konferenciák esetében: 11.400.-Ft/fő/időszak 

b./ minden más program esetében: 2400.-Ft/fő/nap 

 

Támogatás esetén a Konferencia Központ által számított díjak: 

 

Csoport 

megnevezése 

 

Térítési díj 

 

Résztvevő által 

fizetett összeg 

Pályázható 

kerületi 

támogatás 

összege 

 

Megjegyzés 

Egyházmegyei 

konferencia 90 főtől 

26.400,-Ft/fő 15.000,-Ft/fő 11.400,-Ft/fő hétfőtől péntekig 

Gyülekezeti hét, 

hétvége 

6.400,-

Ft/fő/nap 

4.000,-

Ft/fő/nap 

2.400,-

Ft/fő/nap 

2-6 nap 

Lelkésztovábbképző  

családi hét 

- felnőtt 

 

 

6.400,-

 

 

4.000,-

 

 

2.400,-

Lelkészek térítési 

díjat nem fizetnek 
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- gyerek Ft/fő/nap 

4.900,-

Ft/fő/nap 

Ft/fő/nap 

2.500,-

Ft/fő/nap 

Ft/fő/nap 

2.400,-

Ft/fő/nap 

Ifjúsági és 

gyerekkonferencia 

4.900,-

Ft/fő/nap 

2.500,-

Ft/fő/nap 

2.400,-

Ft/fő/nap 

 

Intézmények 

dolgozói és 

családtagjaik 

Listaár 

szerinti 

üdülési díjak: 

5.100-7.500,-

Ft/fő/nap 

 2.400,-

Ft/fő/nap 

szezonár, komfort- 

fokozat szerinti ár, 

gyerekkedvezmény 

14 éves korig 

 

 

Támogatás elszámolása: 

A támogatást a Tiszántúli Református Egyházkerület a konferencia központ számlájára 

utalja, a program szervezőjének a helyszínen az önrészt szükséges befizetni. A 

támogatás kiutalásának feltétele a szervező és a konferencia központ képviselője által 

elkészített elszámolás, mely a résztvevők névsorát tartalmazza.  

 

 

Az adatlap beküldése nem jelent konkrét foglalást! A programokra a tényleges helyfoglalás, 

az időpont és létszámegyeztetés a konferencia központokban történik. 

 

A támogatás kiutalásának feltétele a konferencia központnál lefoglalt vendéglétszám 90 %-

os teljesülése! 

 

A lelkipásztorok családi hetén a családtagok számára biztosított kerületi támogatás 

automatikusan jóváírásra kerül. 
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ADATLAP a támogatás igényléséhez 

 

 

Program megnevezése: 

 

 

Szervező adatai (egyházmegye, gyülekezet, intézmény) 

Megnevezése: 

 

 

Címe: 

 

 

Bankszámlaszáma: 

 

 

Felelős személy neve: 

 

 

Elérhetőségek: Telefonszám: 

Email cím: 

A konferencia időpontja: 

 

 

A konferencia várható létszáma: 

 

 

A Megbékélés Házában az 

időpontfoglalás megtörtént-e? 

Igen:  Nem: 

  

 

Mellékletek: 

 
Rövid szöveges ismertetés  

Tervezett program  

 

 

 

 

Dátum: ………………………… 

 

 

P.H. 

 

 

 

                                                                                      …………………………………… 

                                                                                                  pályázó aláírása 

 

Az adatlap beküldése nem jelent automatikus helyfoglalást a Konferencia Központba 
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*** 
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