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AZ EGYHÁZKERÜLETI KÖZGYŰLÉS 25/2020.09.12. KGY SZÁMÚ 

HATÁROZATA 
eljárásrend a TTRE fenntartásában működő intézmények éves költségvetésének és 

beszámolójának elfogadásáról 

 

A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése a 29/2019.10.26.KGY. határozatával 

döntött a Tiszántúli Református Egyházkerület és a fenntartásában működő, közfeladatot 

ellátó intézmények adóügyi és számviteli átszervezéséről. Az átszervezés végrehajtása 2020. 

január 1-jével megtörtént.  

I. 2020. január 1-től önálló adószám alatt működő intézmények 

 

1. Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 

2. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma  

3. Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája  

4. Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola  

5. Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda  

6. Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola  

7. Debreceni Református Kollégium Óvodája 

8. Szivárvány Református Óvoda  

9. Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

10. Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei 

11. Debreceni Református Kollégium  

 

II. Az Egyházkerület fenntartásában működő intézmények költségvetésének elfogadása 

Az Egyházkerület fenntartásában működő intézmények költségvetését a Magyarországi 

Református Egyház gazdálkodásáról szóló törvény, valamint a fenntartó által évente kiadott 

körlevélben foglalt irányelvek, határidők figyelembe vételével kell elkészíteni. Az 

intézmények az éves költségvetést ellenőrzésre a körlevélben megadott határidőig 

ellenőrzésre beküldik a fenntartó Gazdasági Hivatalába.   

 

Az intézmények költségvetését az Egyházkerület Gazdasági Bizottsága, majd a Gazdasági 

Bizottság által megvizsgált költségvetést az Egyházkerület Számvizsgáló Bizottsága 

megvizsgálja. A Gazdasági Bizottság és a Számvizsgáló Bizottság ülésén az 

intézményvezetők tanácskozási joggal vesznek részt.    

 

A Gazdasági Bizottság és a Számvizsgáló Bizottság által megvizsgált költségvetéseket a 

fenntartó gazdasági igazgatója terjeszti elő elfogadásra a döntéshozó testület – az 

egyházkerületi tanács, vagy az egyházkerületi közgyűlés - elé. A döntéshozó testület ülésén az 

intézményvezetők is kötelesek tanácskozási joggal részt venni.  

 

III. A beszámoló formája 
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Az intézmények a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), a Magyarországi 

Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény és az egyházi jogi személyek 

beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 

29.) Korm. rendelet előírásai alapján kettős könyvvitellel alátámasztott, egyszerűsített éves 

beszámolót (mérleg, eredménykimutatás), pénzforgalmi beszámolót, és - a fenntartó által 

évente meghatározott szempontrendszer szerint -  szöveges beszámolót készítenek. Az 

intézmények beszámolója elkészítésének határideje a szervezetek Számviteli politikájában 

foglaltak szerint a tárgyévet követő év március 31. 

 

IV. A beszámoló elfogadása 

 

Az intézmények beszámolóját az Egyházkerület elnöksége által megbízott könyvvizsgáló 

megvizsgálja, azokról könyvvizsgálói jelentését kiadja. Az intézmények beszámolóját ezután 

az Egyházkerület Gazdasági Bizottsága, majd a Gazdasági Bizottság által megvizsgált 

beszámolót az Egyházkerület Számvizsgáló Bizottsága megvizsgálja. A Gazdasági Bizottság 

és a Számvizsgáló Bizottság ülésén az intézményvezetők tanácskozási joggal vesznek részt.    

 

A Gazdasági Bizottság és a Számvizsgáló Bizottság által megvizsgált beszámolókat a 

fenntartó gazdasági igazgatója terjeszti elő elfogadásra a döntéshozó testület elé. A 

döntéshozó testület ülésén az intézményvezetők is kötelesek tanácskozási joggal részt venni. 

 

 


