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I. A GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A Tiszántúli Református Egyházkerület egyházi küldetésének teljesítése, egyéb közoktatási,
felsőoktatási, közgyűjteményi, szociális feladatai megvalósítása a költségvetés végrehajtásán
keresztül valósul meg.

Az Egyházkerület fenntartása alatt működő intézmények életében, működésében jelentős
szerepet játszott a ,,Debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer
infrastrukturális fejlesztése" elnevezés alatt 2013. évben kezdődött és 2017-ben befejeződött
beruházás, a megvalósításra kapott kiemelt kormányzati támogatás. A beruházásokhoz az
Egyházkerület 2013. évben 1,9 milliárd, 2014. évben 3 milliárd, 2015-ben 2,7 milliárd, 2016-
ban pedig 2,4 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, a beruházás önerő biztosítása
nélkül valósulhatott meg. A támogatásból megújult a
' Debrecen, Péterfia u. l-7. sz. alatti épület és udvar,
' Debrecen, Kálvin tér 16. sz. alatt az ,,A" és ,,B" épület, a Tomaterem épülete, valamint

az udvar,
' Debrecen, Füvészkert u. 2. sz. alatti épület és udvar,
' Debrecen, Poroszlay út 10. sz. alatti épület,
' Debrecen, Blaháné u. 15. sz. alatti épület földszintje,
' Debrecen, Tímár u. 10. sz. alatti épület, továbbá
' a Debrecen, Hunyadi u. 17. sz. alatt új tornaterem épülhetett.

A kiemelt kormányzati támogatásból új tárgyi eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt.

Jelentős egyszeri forrásbővüléstjelentett 2016. év végén az Emberi ErőforrásokMinisztériuma
által nyújtott 6 067 000 eFt összegű fejlesztési célú támogatás, mely 9 beruházás
megvalósítására nyújt fedezetet az Egyházkerület területén. A támogatás bevételként a 2016-os
év gazdálkodásában jelent meg, de kiadás a támogatás terhére csak 2017. évben teljesült.

A Tiszántúli Református Egyházkerület és intézményei 2017. évben további 718 981 eFt
összegű pályázati támogatásban részesültek, melyet épületfelújításra, energetikai
korszerűsítésre, gépkocsi beszerzésre, a jubileumi év megvalósításával kapcsolatos programok
megrendezésére használhattak fel.

A köznevelési intézmények esetében 2017. évben a finanszírozási rendszerben pozitív és

negatív hatások is érvényesültek:
- pozitív hatást jelentett a béralapú támogatás összegének kismértékű növekedése, a

pedagógus bérrendezés további folytatása,
- jelentős forrásbővülést eredményezett 2017. évben 2016. évre vonatkozóan

utólagos elszámolás alapján kapott zsinati működésikiegészítőtámogatás, melynek
összege fenntartói szinten 678 881 eFt volt,

- továbbra is negatív hatásként érvényesül a közoktatásban a gyermekétkeztetés
kedvezőtlen finanszírozása. A kedvezményre jogosult gyermekek után korábban
juttatott normatív jellegű támogatás megszűnt, az étkeztetésben dolgozók béralapú



támogatása nem fedezi a gyermekétkeztetés költségeit. A különbözetre a működési
támogatásból kell fedezetet biztosítaniuk az intézményeknek.

A Tiszántúli Református Egyházkerület valamennyi intézménye, szervezete esetében
érvényesült az önálló, hatékony, takarékos, felelös gazdálkodás elve.

A Tiszántúli Református Egyházkerület a számviteli törvényben, valamint az egyházi jogi
személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
296/2013. (VII. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 2017. évi gazdálkodásáról
elkészítette egyszerűsített éves beszámolóját, annak mérlegét és eredménykimutatását (2.
sz. melléklet).

1.1. Az egyszerűsítettéves beszámoló mérlegének elemzése

A 2017. évi mérleg eszköz és forrás oldalának főösszege 37 657 900 eFt, mely
295 696 eFt összegű növekedést mutat az előző évhez viszonyítva.

adatok eFt-ban

Befektetett eszközök 26 851 477 27 997 852 1 146 375

Forgóeszközök 10 510 727 9 660 048 -850 679

Eszközök összesen 37 362 204 37 657 900 295 696

Az eszközökön belül a befektetett eszközök értéke 1 146 375 eFt-tal növekedett a bázisévhez
képest. A befektetett eszközökön belül föként a Tárgyi eszközök értéke növekedett, mely az
egyházkerületnél - különféle pályázati forrásokból -megvalósított beruházásoknak köszönhető.

A forgóeszközök összértéke 850 679 eFt-tal csökkent a bázis évhez képest. A rövid lejáratú
követelések értéke 429 023 eFt—tal csökkent a korábbi időszakhoz képest, mivel jelentősen
csökkent a vevői kintlévőségek és a rövid lejáratú kölcsönök állománya.

A források összértéke 295 696 eFt-tal növekedett egyezően az eszközök értékének
növekedésével a bázis időszakhoz képest.

adatok eFt-ban

, Farm-ú" 2616?! 332612-jévg
_ M i "

Saját tőke 35 016 899 34 407 104 -609 795

Kötelezettségek 2 345 305 3 250 796 905 491

Eszközök összesen 37 362 204 37 657 900 295 696



A Saját tőke összege 609 795 eFt-tal csökkent az előző időszakhoz képest, mivel az egyedi
kormányhatározat alapján kapott 6 067 000 eFt támogatás a bázis évet érintette, a pályázatokkal
kapcsolatos kifizetések pedig a tárgyévet terhelték.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 905 491 eFt-tal növekedett, mely részben a rövid
lejáratú hitelek állományának növekedésével, illetve az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
között nyilvántartott pályázati pénzmozgások növekedésével magyarázható.

1.2. Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának
elemzése

Az Egyházkerület árbevétele 2016. évben 15 536 919 eFt volt, míg a 2017-ben teljesült
bevétel összege 7 646 198 eFt.

A saját bevételünk kisebb mértében növekedett, míg az összes ráfordításunk, mely az anyag és
személyijellegű kifizetéseket is tartalmazza, nagyobb mértékben növekedett, mint a bevételek.

A bázis időszakban a bevételek nagy részét főleg a pályázati forrásokból elnyert, és kiutalt
támogatások, valamint az állami költségvetésből, illetve a Magyarországi Református Egyház
Zsinatától érkezett működési és egyéb kötött célú támogatások alkották, melyek összege
6 869 581 eFt volt. 2017. évben az Egyházkerület tevékenységéből származó saját, illetve
pénzügyi műveletek bevétele csupán 776 617 eFt összegben realizálódott.

Az egyéb ráfordítások összege a 861 944 eFt-tal növekedett a bázis időszakhoz képest, mivel
jelentősen nőtt a tovább utalt pályázati támogatások aránya.

Az egyházkerület 2017. évi adózott eredménye negatív előjelű, összege -609 795 eFt, mivel
a 2016. évben elnyert pályázati bevételek pénzügyileg 2016. évben teljesültek, a pályázati
támogatás terhére azonban 2017. évtől kezdődően teljesültek kifizetések.

Az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő mérleg szerinti valamint a pénzforgalmi
eredmény levezetését, összefüggéseit a 8. sz. melléklet mutatja be.

A számviteli törvény illetve az egyházi szervezetek könywezetésére vonatkozó
kormányrendelet alapján elkészített, kettős könyvvitelnek megfelelö egyszerűsített éves
beszámoló auditját az egyházkerület könyvvizsgálója elvégezte, erről jelentését elkészítette,
melyről az Egyházkerületi Tanács részére részletes tájékoztatást nyújt.



1.3. A Tiszántúli Református Egyházkerület 2017. évi gazdálkodásának
elemzése

Az Egyházkerület 2017. évi gazdálkodásának elemzése, a pénzügyi beszámoló a
Magyarországi Református Egyház gazdálkodási törvénye alapján az előző évekhez hasonlóan
a tárgyévi zsinati, állami költségvetési, pályázati és egyéb támogatások, saját bevételek
alakulásának bemutatására, valamint a tényleges kiadási (költség, ráfordítás), azaz
pénzforgalmi adatok vizsgálatára, összevetésére terjed ki. A beszámoló teljes körűen
tartalmazza az Egyházkerület gazdálkodásához kapcsolódó pénzügyileg teljesített bevételeket
és kiadásokat, beleértve a kölcsönökkel, hitelekkel kapcsolatos folyósítási, törlesztési adatokat
is. A pénzügyi beszámoló alapvetően azt vizsgálja, hogy a tárgyévben rendelkezésre álló
pénzügyi források milyen mértékben, hogyan segítették az Egyházkerület hitéleti és egyéb
vállalt feladatainak megvalósulását.

Az Egyházkerület 2017. évi gazdálkodásának kereteit az Egyházkerületi Tanács által elfogadott
eredeti költségvetés keretszámai teremtették meg. Az eredeti költségvetés 5 811 644 eFt
főösszege (fedezeti-szükségleti oldalon) évközben 8633 919 eFt összeggel módosult, a
forrásváltozás tényezői az alábbiak voltak:

- Egyházkerület 2016. évi pénzmaradványa 8 587 855 eFt
- 2017. évi zsínattól kapott jövedelemkiegészítés többlet 46 064 eFt

A 2017. évi költségvetés fedezeti és szükségleti oldalának egyező főösszege módosítás után
14 445 563 eFt összegre növekedett.

Az intézmények 2016. évi pénzmaradványukból az Egyházkerületi Tanács határozata alapján
2017. évi költségvetésük elkészítésekor előzetesen 37 369 eFt összeget a várható hiányok
fedezetére felhasználtak.

A szöveges beszámoló l/a-l/b. számúmellékleteiben a fedezet (bevétel), valamint a szükséglet
(kiadás) tervezett és tényleges adatainak bemutatásánál négy forrásra történt a bontás,
melyek az alábbiak:

' zsinati támogatás,
' központi költségvetésből kapott normatív támogatás,
' egyéb saját bevételek,
' előző évi pénzmaradvány.

A gazdálkodás általános, részletes értékeléséhez a bevételek, kiadások alakulásának
vizsgálatához az lla. sz., l/b. sz. mellékletek adatai szolgálnakalapul, a 2017. év összesített
pénzforgalmi gazdasági adatait a l. és az l/ 1. sz. összesítő melléklet tartalmazza.



11. BEVÉTELEKALAKULÁSA

x.
Fedezet (Bevétel) 14 445 563

'

16 488 565
' '

2 043 002

A Tiszántúli Református Egyházkerület valamint fenntartása alá tartozó intézmények 2017.
december 31—ig teljesült összes bevétele az 1/a. sz. melléklet alapján
16 488 565 eFt, mely az évközben módosított 2017. évi költségvetés tervezett bevételéhez
viszonyítva 2 043 002 eFt összegű növekedést mutat.

A 2017. évi fedezet forrás szerinti összetétele az az l/a. sz. melléklet adatai alapján az alábbiak
szerint alakult:

' zsinati támogatás 3 553 614 eFt

' költségvetési támogatás 2 603 815 eFt
- saját bevétel 1 582 709 eFt

' előző évi pénzmaradvány 8 628 762 eFt

' egyházkerületi kölcsönök megtérülése 119 665 eFt
Összesen: 16 488 565 eFt.

A módosított előirányzathoz viszonyított bevételi többlet meghatározó elemei:

' köznevelési intézmények részére 2017. év végén érkezett
2016. évi zsinati működési támogatás kiegészítése: 678 881 eFt

' bírósági peres eljárás során utólag megtérült összeg: 113 005 eFt
- pályázati támogatás: 718 981 eFt

' szociális feladatot ellátó intézmények kiegészítő támogatása: 5 749 eFt

' értékpapírok hozama, kamatbevételek: 74 264 eFt

' hitelek, kölcsönök megtérülése: ] 19.665 eFt
' intézmények, szervezetek költségvetési támogatása és saját

bevételének növekedése: 332 457 eFt

Összességében megállapítható, hogy a 2017. évi pénzügyi források biztosították az
Egyházkerület alapfeladatainak az ellátását, a hitéleti tevékenységhez kapcsolódó feladatok
finanszírozását, az Egyházkerület fenntartása alá tartozó intézmények működését, az államtól
átvállalt feladatok ellátását.

A tárgyévi bevételek teljesítésének részletes, jogcím szerinti alakulását a Va. sz. melléklet
(fedezet) mutatja be, mely tartalmazza költségvetési soronként a 2016. évi tényleges bevételi,
a 2017. évi módosított előirányzati, illetve a 2017. évi ténylegesen teljesült bevételi adatokat.



111. KIADÁSOKALAKULÁSA

Szükséglet (Kiadás) [4 445 563 9 270 374 5 175 189

A 2017. évi szükséglet (kiadás) forrás szerinti megoszlását az l/b. sz. melléklet mutatja be.
A 2017. évi szükséglet (kiadás) jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

' zsinati támogatás 3 312 418 eFt
' költségvetési támogatás 2 215 469 eFt

' egyéb kiadás 325 191 eFt

' előző évi pénzmaradvány 3 417 297 eFt
Összesen: 9 270 375 eFt

lll.1. Működtetés

2017. évben aműködtetésre fordított kiadások tényleges összege 1 378 927 eFt, mely a tervhez
viszonyítva összességében több jogcímen bekövetkezett növekedés, csökkenés együttes
hatásaként 329 223 eFt csökkenést mutat.

Zsinati működési ] 708 150 1 378 927 329 223
támogatás

III.1.1. Közegyházi hozzájárulás

Közehazi 310155
hozzájárulás

Az Egyházkerület 2017. évben a tervhez viszonyítva 6 116 eFt-talkevesebb támogatással járult
hozzá a közegyházi feladatok ellátásához.

III.].Z. Hivatalok működési kiadásainak alakulása

A 2. a. költségvetési sorhoz kapcsolódó Egyházkerület hivatalai tervezett és tényleges
kiadásainak alakulása:



Egyházkerület 382 467
hivatalai

A Püspöki Hivatal és a hozzá tartozó szervezeti egységek bevételi és kiadási összegeinek
alakulását, szervezeti egységenkénti bontásban a 6. sz. melléklet mutatja be.

A költségvetés 1.2.a. Egyházkerület hivatalai költségvetési sor tartalmazza a PüspökiHivatal
és a hozzá tartozó szervezetek2017. évi költségvetésben meghatározott 370 000 eFt összegű
zsinati működési támogatás előirányzatát, az egyéb bevételként tervezett 13 731 eFt
összeget, valamint a 2016. évi jóváhagyott maradványt, melynekösszege 65 720 eFt volt.

2017. évben az Egyházkerület hivatalai soron teljesült tényleges kiadás összege 382 467 eFt
volt, így — figyelembe véve a 2016. évben jóváírt maradvány összegét valamint a Füvészkert
u. 4. sz. alatti épület 2017. évben keletkező megtakarítását, a hivatalok a 2017-es évet 108 278
eFt összeg maradvánnyal zárták,

A működési költségvetés 2. b. során jelenik meg az egyházmegyék részére nyújtott
támogatás összege az alábbi részletezésben:

Egyházmegyék 241 964 241 937 27
kiadásai
-ebből az ellátmány 187 004 187 004 0

összege
—ebből az építési 54 960 54 933 27
beruházási
pályázatok összege

A Nagykunsági Református Egyházmegye az építési beruházási támogatások esetében 27 eFt
összeget nem osztott fel, a maradvány összege a Tartalék alapba átvezetésre került.

Az egyházmegyék, egyházközségek a szükségleti tábla egyéb sorai terhére különböző
jogcímeken részesültek további támogatásban is. A támogatások összefoglalását
egyházmegyénkénti bontásban, egyes esetekben az egyházmegyék összesített adatait a
l 1. sz. melléklet tartalmazza.



III.1.3. Missziói és diakóniai feladatok

Missziói és diakóniai feladatok 273 457 235 463
Pasztorációs Intézet 16 972 19 160 -2 188
Lelkésztovábbképző Intézet 9 996 10 548 -552
Missziói Szolgálatok 13 710 9 294 4 416
Kerületi missziói telepek 45 000 36 000 9 000
Missziói rendezvények, 20 000 17 826 2 174
Megbékélés Háza
Európa Rádió 57 017 52 017 5 000
Egyházkerületi Segélyalap 45 000 29 287 15 713

Egyházmegyei és gyülekezeti 65 762 61 331 4 431
pályázatok
-ebből missziói lelkipásztor 2 400 2 400 0
lakásának rezsitámogatása
-ebből adminisztrátori 21 213 21 213 0

foglalkoztatás költségeinek
támogatása
-ebből missziói 42 149 37 717 4 431
lelkészi/diakónusi pályázatok

A missziói feladatok finanszírozására a 2017. évi költségvetésben 273 457 eFt forrás állt
rendelkezésre, melyből 37 994 eFt-tal kevesebb forrás került felhasználásra a tervhez
viszonyítva. A Missziói és diakóniai soron keletkező pozitiv maradványok — az Egyházkerületi
Segélyalapon keletkező maradvány kivételével - a Tartalék Alapba átvezetésre kerültek. Az
Egyházkerület az egyházmegyék, egyházközségek 2017. évben is missziói, diakóniai,
egyházmegyei adminisztrátor-i, felújítási feladatokra kiírt pályázatokon keresztül jutottak
támogatásokhoz. A költségvetésben rendelkezésre álló forrásokat és azok felhasználási adatait
a S., 5/a., 5/b., 5/c. sz. melléklet mutatja be. Az egyházmegyei gyülekezeti pályázati soron
keletkező maradvány a Tartalék Alapba átvezetésre került.

III.1.4. Infrastrukturális fejlesztés

infrastrukturahs fejlesztesek 76 399 4; 876 '
29 523

-ebből Motorizáció 40 000 35 140 4 860
-ebból Önerő Alap 28 399 9 470 18 929
-ebből informatikai fejlesztésre 8 000 2 266 5 734
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A Motorizáció soron keletkező maradvány összegéből 3 000 eFt összeg a Motorizáció soron
maradt, a különbözet összege a Tartalék Alapba átvezetésre került. Az Önerő Alapon, valamint
az informatikai fejlesztés soron keletkező maradvány összege az eredeti költségvetési sorokon
maradt, azok maradványa a Tartalék Alapba nem került átvezetésre.

III.1.5. Zárolt tartalék

2017. évi módosított költségvetésben a zárolt tartalék tervezett összege 33 438 eFt volt. A
zárolt tartalék összegét a zsinat év közben 32 778 eFt összegre módosította. A zárolt
tartalék terhére felhasználás nem történt, a teljes összeg átvezetésre került a Tartalék Alapba.

III.1.6. IntervenciósAlap

2017. évben az előző évi pénzmaradvánnyal együtt összesen 41 750 eFt állt rendelkezésre a
nehéz helyzetbe került egyházközségek működésének eseti, egyszeri támogatására. 2017.
évben erre a célra 42 070 e Ft összeg került kifizetésre, a negatív különbözetre, 320 eFt
összegre a kamatbevétel biztosított fedezetet.

III.1.7. Tartalék Alap

A Tartalék alap terhére a 2017. évi módosított költségvetésben rendelkezésre álló fedezet
összege 277 455 eFt volt, melyből a 2017. évben közvetlenül teljesített kiadások összege
126 074 eFt, az alábbi részletezésben:

' Regionális Ifjúsági Találkozók szervezésére 3 620 eFt
' Wáli István Regionális Cigány Szakkollégiumműködésére 1 000 eFt

' ,,Hirdesd az Igét" programra 17 845 eFt

' Reformáció jubileumi évének központi támogatására 30 162 eFt

' Egyházkerületi ingatlanok fel nem osztható költségeire 584 eFt
. egyéb tartalék sor terhére 72 863 eFt

összeg került felhasználásra.

[11.2. Ingatlaniáradék

2017. évben a Zsinattól beérkezett ingatlanjáradék összege 413 660 eFt, mely a tervhez
viszonyítva 10 327 eFt támogatás csökkenést jelentett az egyházközségek részére. Ebből az
egyházközségek részére továbbutalt támogatások összege — a zsinati 2% kezelési költség
levonását követően — 405 387 eFt volt.

A Hungária Mozi miatt az Egyházkerületet megillető ingatlanjáradék a Kollégium Titkársága
részére került jóváírásra, melynek összege 2017. évben 4 823 e Ft volt.
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III.3. ]övedelemkiegészítés

Az 5 000 lakosnál kisebb lélekszámú településeken szolgálatot teljesítő lelkészek javadalom
kiegészítésére a 2017. I-IV. negyedévre összesen 172 324 eFt összegű kifizetés történt. A
támogatás összege teljes mértékben felhasználást nyert, a Zsinat felé az elszámolás megtörtént.

IIIA. Államtól átvállalt feladatok

A köznevelési, felsőoktatási, közgyűjteményi, szociális feladatok megvalósításához
kapcsolódóan a fedezeti oldalon megjelenő összes bevétel 5 555 029 eFt, ebből a szükséglet
(kiadás) összege 4 160 226 eFt. A bevételi és kiadási teljesítések forrás szerinti megoszlását az
Ha. illetve az 1/b. sz. melléklet IV. sorai mutatják be.

A maradvány összege 2017. év végén a korábbi évek fenntartó általjóváhagyott maradványával
együtt: 1 394 803 eFt (7. sz. melléklet).

Az Egyházkerület 2017. évben változatlan intézményhálózattal látta el a tevékenységi körében
meghatározott közoktatási, felsőoktatási, gyűjteményi, valamint szociális jellegű állami
feladatokat.

Az állami feladatokat ellátó intézmények 2017. évi gazdálkodásához rendelkezésre álló
fedezet forrás szerinti bontása:
. köznevelési intézmények normatív támogatása 1 681 173 eFt

' köznevelési intézmények zsinati működési támogatása 1 244 396 eFt

' hitoktatás támogatása 12 038 eFt

' közgyűjteményi intézmények zsinati támogatása 275 903 eFt
- felsőoktatási intézmények költségvetési támogatása 882 411 eFt

' felsőoktatási intézmények zsinati támogatása 1 179 eFt

' szociális intézmények zsinati támogatása 728 eFt

' szociális intézmények költségvetési támogatása 40 231 eFt

' tárgyévben befolyó intézményi saját bevételek 311 652 eFt

' 2016. évi jóváhagyott pénzmaradvány összege 1 105 318 eFt
Összesen: 5 555 029 eFt.

Az állami feladatokat ellátó intézmények2017. évi kiadásai forrás szerinti bontásban:

' zsinati támogatás terhére teljesült kiadások 1 521 357 eFt

' költségvetési támogatás terhére teljesült kiadások 2 215 468 eFt

' saját bevétel terhére teljesült kiadások 1 901 eFt

' előző évi maradvány igénybevétele 421 500 eFt
Összesen: 4 160 226 eFt.
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Az egyházkerülethez tartozó saját fenntartású intézmények 2017. évi gazdálkodásának részletes
adatait a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A maradványok intézmény típusonkénti megoszlása a 7. sz. melléklet adatai alapján az
alábbiak szerint alakult:

- köznevele'si intézmények 1 217 761 eFt
' felsőoktatási intézmény DRHE 157 682 eFt
- közgyűjteményi intézmények 13 825 eFt
- szociális intézmények 5 535 eFt

Osszesen: 1 394 803 eFt

Ebből:
' 2018. évi eredeti költségvetésben már igénybe véve 56 394 eFt

' 2018. évi költségvetés módosításnál figyelembe vehető 1 338 409 eFt.

Az intézményeknek a 2017. évi normatív támogatás elszámolásából adódó visszafizetési
kötelezettségüketa fenti maradvány terhére kell teljesíteniük.

Hitoktata's

A Zsinati Tanács 2016. június 1-én elfogadta a hittanoktatás szervezésének rendjéről és a
hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló szabályrendeletet, mely 2016. szeptember 1-jén
lépett hatályba (ZST-92/2016.06.0l). Ennek értelmében 2016. szeptember l-től csak az
Egyházkerületi fenntartású közoktatási intézményekben foglalkoztatott hitoktatók után járó
hittanoktatási támogatás kerül utalásra havi szinten a Zsinat által. A hittanoktatásra kapott
támogatás összege 2017. évben 12 038 eFt volt, melynek felhasználásáról az Egyházkerület a
Zsinat felé maradéktalanul elszámolt.

"1.5. Kötelezettségvállalásból eredő kiadások

Az Egyházkerület a 2017. évi költségvetésében kötelezettségvállalással összefüggő feladatok
finanszírozására - mely a Gazdasági Bizottság által jóváhagyott egyéb támogatási igényeket
foglalja magában -, a tárgyévben 92 597 eFt került felhasználásra, a 2017. évben már
jóváhagyott, de ki nem fizetett, 2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalássalterhelt összeg
2 500 eFt, melynek részletezését a 10. melléklet mutatja be.

Ill.6. HaidúszoboszlóiForrás Széniorház

E költségvetési soron az Egyházkerület fenntartása alatt működő Hajdúszoboszlói Forrás
Széniorház saját bevételei és a működtetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások jelennek meg.
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A szervezet bevétele 26 886 eFt volt, mellyel szemben 2017. évben 19 919 eFt kiadás teljesült.
A maradvány összege: 6 967 eFt.

"1.7. Egyéb kiadások

Az egyéb kiadások fedezetére rendelkezésre álló tényleges összeg 2017. évben 8 119 920 eFt,
melyre 2 842 036 eFt összegű felhasználás teljesült, így a maradvány összege: 5 277 884 eFt,
melyből a pályázati támogatásból fel nem használt összeg: 5 107 605 eFt.

A szükségleti tábla VIII. során egyéb kiadások soron teljesült kiadások részletezése:

' egyéb szervezetek (Püspöki Palota, DRK Titkársága, Gazd. Hiv.) 246 879 eFt

' Füvészkert utcai épület 17 409 eFt

' Egyházkerület központi kiadásai 18 450 eFt

' pályázatok, egyéb támogatási igények 2 550 473 eFt

' egyéb fel nem osztható költségek 3 204 e Ft

' a dévaványai Szügyi Dániel Református Ált. Iskola maradványa 5 621 e Ft
Összesen: 2 842 036 eFt

IV. MARADVÁNYOK ALAKULÁSA

Az Egyházkerület 2017. évi pénzforgalmi szemléletben számított maradványa a 1/ 1. sz.
összesítő melléklet alapján 7218 190 eFt, a hitelhez, kölcsönhöz kapcsolódó pénzügyi
műveletek nélkül számított általános működési, gazdálkodási maradvány 7 183 607 eFt.

A maradvány forrásai az alábbiak:
' zsinati támogatás maradványa 241 196 eFt

' költségvetési támogatás maradványa 388 346 eFt

' saját bevétel maradványa 1 342 600 eFt
' 2016. évi jóváhagyott pénzmaradvány fel nem használt összege 5 21 1 465 eFt

Osszesen 7 183 607 eFt
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A 2017. évi pénzmaradvány jogcímenkénti alakulása:

Sorsz. Maradvány jogcíme 1713??th

1. Egyházkerület hivatalai 108 278

2. Missziói szolgálat ] 200

3. Egyházkerületi segélyalap 15 713

4. Motorizáció 3 000

5. Önerő Alap 18 929

6. Informatika 5 734

7. Oktatási Alap 4 081

8. Hajdúszoboszlói Forrás Szénziorház maradványa 6 967

9. gggilgwuh bevetel, zárolt tartalek (függo kovetelesbol befolyt 231 679

10. Tartalék Alap 182 565

Működési költségvetésmaradványa (1-10. sorok) 578 146

Köznevelési, felsőoktatási, közgyűjteményi, egyéb szociális,
11. közösségi feladatokat ellátó intézmények, szervezetek 1 394 803

maradványa

12_ Jóváhagyott, de még nem folyósított egyéb támogatási igények 2 500
maradvanya (26070)

13. Pályázatok, kiemelt beruházás 2017. évi maradványa 5 107 605

14. Egyéb szervezetek maradványa 100 553

2017. évi általános működésimaradvány összesen 7 183 607

A maradvány alapvetően két területhez kapcsolódik:

' a működési költségvetéshez, melyben meghatározóak a különböző alapok fel nem
használt maradvány összegei, valamint

a címzett, meghatározott feladatokra kapott pályázati és egyéb támogatások köréhez,
továbbá saját fenntartású intézményekhez, szervezetekhez, ahol a következő évre
áthúzódó maradvány kötött célú, vagy az önálló gazdálkodási jogositvány miatt az
érintett intézményeket, szervezeteket illeti meg a maradvány felhasználási joga.
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A 2018. évi eredeti költségvetésben az indokolt hiányok fedezetére, az érintett intézményeknél
keletkezett saját 2017. évi maradványuk összegéből, előzetes igénybevételt tervezhettek be
kiegészítő forrásként a fenntartó engedélyével az alábbiak szerint:

' Debreceni Református Kollégium Óvodája 7 105 eFt
' Szivárvány Református Óvoda 4 392 eFt
' DRK Református Általános Iskola 21 177 eFt
' DRK Gimnáziuma 19 807 eFt
' DRK Gimnázium Fiúintemátusa 3 913 eFt

Összesen: 56 394 eFt

A 2018. évi költségvetés módosításánál felhasználható pénzmaradvány összegét a 9. sz.
melléklet foglalja össze.

Fentiek figyelembevételével a 2018. évi költségvetés a 2017. évi pénzmaradvány terhére
összesen 7 127 213 eFt összeggel módosulhat az Egyházkerületi Tanács jóváhagyásával az
alábbiak szerint:

' kötött célú maradvány 6 944 648 eFt
' szabad felhasználásicélú maradvány 182 565 eFt

A 2018. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot külön melléklet tartalmazza, az
Egyházkerületi Tanács külön napirendi pont keretében dönt a 2018. évi költségvetés
módosításáról.

V. HITELEK, KÖLCSÖNÖKALAKULÁSA

A többcélú deviza alapú hitel alakulását, 2017. december 31-i állományát a 4. sz. melléklet
mutatja be.

A devizahitel-szerződések 2013. évben felülvizsgálatra kerültek, új hitelkeret szerződés jött
létre, mely rögzítette a 2013. augusztus hóban fennálló devizahitel tartozást 3 483 938,93 CHF
összegben, mely az egyházközségeknek e hitelkeret terhére nyújtott kölcsönöket is magában
foglalta. Ez utóbbi visszafizetése nem az Egyházkerület kötelezettsége, így 2013. december 31-
én az Egyházkerület fennálló tőketartozása 2 724 78939 CHF volt. A szerződő felek
megállapodtak abban, hogy ezt követően hitelfolyósítás csak HUF-ban történhet. A devizahitel
belátható időn belül történő visszafizetése érdekében a Zsinat elvárása, hogy az
egyházkerületek a fennálló tőketartozás összegét évente 15 %-kal törlesszék adott évi

költségvetésük terhére.

AzEgyházkerület UniCredit Bankná12017. december 31-én fennálló hiteltartozása
] 796 677 ,06 CHF, mely a mérlegfordulónapi árfolyammal (265,24 Ft) számolva
476 550 622,60 Ft. A 2017. évi tőketörlesztés összege 110 676,60 CHF volt.
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Az UniCredit Bank által a devizahitel esetében alkalmazott kamatlábak és kamatfelár
mértéke közel háromszorosa a forint alapú hitelnél alkalmazottaknak. Az Egyházkerület
kamatkiadásainak csökkentése érdekében 2018. július 1-jétől célszerű tárgyalást
kezdeményezni a banknál a devizahitel forint alapú hitelre váltása tárgyában. Törekedni
kell arra, hogy a hitel ,,forintosításakor" az esetleges árfolyamveszteséget minimalizáljuk,
a hitel átváltására a legalacsonyabbCHF/HUF árfolyamon kerüljön sor.

Az Egyházkerület által az egyházközségek részére jóváhagyott EUR alapú kölcsön 2017.
október 31-én visszafizetésre került. A kölcsön 2016. december 31-i záró állománya
245 142,99 EUR, 2017. október 31-én fennálló hitelállomány 197 932,98 EUR volt. Az
érintett gyülekezetekkel előzetes egyeztetés után szerződésmódosításra került sor, így a
továbbiakban forint alapú kölcsönként tartjuk nyilván tartozásaikat.

Az Egyházkerület által folyósított kölcsönök 2017. december 31-i állományáról szóló
összesítést az 3. sz. melléklet tartalmazza.

A 2017. december 31-i időpontban az Egyházkerület által Ft-ban nyújtott kölcsön összege
120 439 e Ft, tehát a 2016. év végi állományhoz képest a kölcsön összege 49 436 eFt
összeggel csökkent. Ebből a lejárt határidejű követelés összege: 3 852 eFt. Az érintett
adósok részére a pénzügyi rendezésre történő írásbeli felszólítás folyamatos.

A nagy összeg'i kölcsönállomány az Egyházkerület pénzügyi stabilitására, a likviditás
megőrzésére negatív hatással van.

Nem kölcsönnek minősül, de pénzügyi szempontból tartós kintlévőséget jelent a
Balmazújvárosi Református Egyházközséggel kötött, általános iskolai ingatlan adásvételére
irányuló szerződésben foglalt vállalás, melyben az Egyházkerület részéről 100millió Ft összegű
vételár megfizetésére részletfizetés engedélyezés történt. Ebből adódóan a 2017. december 31-
én fennálló vevői követelés összege 74 243 eFt. A vételár megfizetése 2014. január l-töl
kezdődően 15 év alatt történik.

VI. ÖSSZEGZÉS

A Tiszántúli Református Egyházkerület 2017. évben is teljesítette egyházi küldetését,
biztosította a saj át fenntartású közoktatási, felsőoktatási, közgyűjteményi, szociális feladatokat
ellátó intézményei működését a költségvetés végrehajtásán, a gazdálkodáson keresztül.

Az Egyházkerület 2017. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy a folyamatos
működőképesség, likviditás egyházkerületi szinten biztosítottvolt.
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Összességében megállapítható, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület egyházi
küldetésének teljesítését megfelelően segítette a 2017. évben rendelkezésre álló költségvetési
és saját források hatékony felhasználása.

Pozitívumként értékelhető, hogy az állami feladatokat ellátó saját fenntartású intézmények
esetében, a 2017. évi finanszírozási források kedvezően alakultak, melyek biztosították a
megfelelő működtetést, illetve 2018. évre jelentős összegű tartalék képzését, a 2017. évi
pénzmaradvány révén. Az intézmények, szervezetek esetében érvényesült az önálló, hatékony,
felelős gazdálkodás elve.

A 2017. évi gazdálkodást lényegesen befolyásolták az oktatási intézményrendszer
infrastrukturális fejlesztésére felhasználható egyedi kormányzati- és egyéb pályázati
támogatások.

A 2017. év zárását követően az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan a gazdálkodással
szemben továbbra is követelményként fogalmazható meg a rendelkezésre álló pénzeszközök
hatékony, szabályszerű, célszerű felhasználásának biztosítása, az előre nem
prognosztizálható kedvezőtlen gazdasági folyamatok kockázatának minimalizálására
tartalék képzése, a tartalékösszegének folyamatos növelése. Mindez biztos alapot teremthet
ahhoz, hogy az Egyházkerület küldetésének és vállalt feladatainak a jövőben is eleget tudjon
tenni, biztosítani tudja a hitéleti, missziós feladatok, valamint a közfeladatok ellátásához
kapcsolódó intézményrendszerének, szervezeteinek fenntartását, működtetését.
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VII. MELLÉKLETEK

l/a. sz. melléklet

l/b. sz. melléket

1. sz. melléklet

VI. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

5/a. sz. melléklet

S/b. sz. melléklet

5/c. sz. melléklet

6. sz. melléklet

A Tiszántúli Református Egyházkerület 2017. évi
költségvetésének végrehajtása (FEDEZET)

A Tiszántúli Református Egyházkerület 2017. évi
évi költségvetésének végrehajtása
(SZUKSEGLET)

A Tiszántúli Református Egyházkerület 2017.
évi költségvetésének végrehajtása
(FORRASONKENTI BONTASSAL)

A Tiszántúli Református Egyházkerület 2017. évi
költségvetésének végrehajtása

A Tiszántúli Református Egyházkerület 2017. évi
egyszerűsített éves beszámolója (Mérleg,
Eredménykimutatás)

Kimutatás az Egyházkerület által folyósított
kölcsönökről

Kimutatás a hitelállomány 2017. 12. 31-i
alakulásáról

Kimutatás a 2017. évben kifizetésre került
pályázati összegekről

Kimutatás az I.4.f.a. költségvetési soron tervezett
,,lelkipásztorok lakásának rezsitámogatása"
pályázatok alakulásáról

Kimutatás az I.4.f.c. költségvetési soron tervezett
,,adminisztrátori álláspályázatok" támogatásáról

Kimutatás az I.4.f.d. soron tervezett 2missziói
lelkészi/diakónusi pályázatok" alakulásáról

Kimutatás a Püspöki Hivatal és hozzá tartozó
szervezeti egységek 2017. évi gazdálkodásának
alakulásáról
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7. sz. melléklet Kimutatás a Tiszántúli Református Egyházkerület
intézményei 2017. évi bevételeinek és
kiadásainak alakulásáról

8. sz. melléklet 2017. évi mérleg szerinti eredményből levezetett
pénzforgalmi eredmény

9. sz. melléklet Kimutatás a 2017. évi pénzforgalmi maradványok
alakulásáról

10. sz. melléklet Kimutatás a 2017. december 31-én fennálló
kötelezettségvállalásokról

ll.sz. melléklet Kímutatás az egyházmegyéknek 2017. évben
nyújtott támogatásokról
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