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Jelen vannak: Ravasz László dr. püspök és Benedek Zsolt dr. tolnai 

egyházmegyei gondnok elnöklete alatt Benkő István, Hetessy Kálmán dr., 

Kováts J. István dr., Mocsy Mihály, Szabó Imre, B. Szabó János lelkészi, Benkó 

Ferenc dr., Imre Sándor, Ványi Ferenc dr. világi tagok, Dr. Réthey Ferenc 

pestkörnyéki egyházmegyei gondnok, Budai Gergely dr. theol. akadémiai 

igazgató, Zugor István h. vagyonkezelő, Nagy Sándor dr.  egyházkerületi 

tanácsos, Benedek Tamás dr. mint az egyházkerületi ügyész helyettese, Deák 

Béla egyházkerületi számvevő mint felkért előadók. A jegyzőkönyvet Hörömpő 

Dezső egyházkerületi jegyző vezeti. 

 

1. jkvsz 
 Az egyházkerületi tanács tagjai eléneklik a LXII. zsoltár 1. és 2. versét, 

majd püspök úr felolvassa a II.Kor 6:1-10 verseit s buzgó imában kéri Isten 

segítségét e nehéz időkben hazánkra, egyházunkra s tanácskozásunkra. 

 Bejelenti, hogy távolmaradásukat kimentették gróf Teleki József 

főgondnok, Lázár Andor dr. egyházmegyei gondnok, Kurdi Béla, Gilicze 

Sándor esperesek. 

 

2. jkvsz 
 Püspök úr a megjelenteket üdvözli és az ülést megnyitja. 

 

3. jkvsz 
 A nagykőrösi egyházközség a líceum és a tanítóképző intézet I. 

osztályának párhuzamosítását javasolta; az 1943. évi egyházkerületi közgyűlés 

197. számú határozatával elvileg elvállalta az egyházkerületre mint 

társfenntartóra háramló költségtöbbletet, de részletes tervezetet kívánt a 

párhuzamosítással járó mindennemű kötelezettségek teljesítésére nézve s ennek 

alapján az egyházkerületi tanácsra bízta a döntést, hogy az elkészített tervet az 

egyházkerület mint társfenntartó elfogadja é. Az intézet igazgatótanácsa 1944 

február 16-i 14. számú határozatával megállapítja, hogy a párhuzamosítás 

pénzügyi okból, a szükséges helyiségek pótlásának mai akadályai és a 

folytonosan súlyosbodó tanárhiány miatt nem valósítható meg, kéri tehát az 

egyházkerület elvi hozzájárulásának alkalmas időre való fenntartását. 
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 (H) Egyházkerületi tanács a líceum és tanítóképző intézet 

igazgatótanácsának álláspontját mindenben magáévá teszi. 

 

4. jkvsz 
 A felsőbaranyai egyházmegye tanácsa 1944. március 10-én jóváhagyta 

az egyházmegye pécsi polgári leányiskolája igazgatótanácsának zenetanári állás 

szervezésére vonatkozó határozatát s bemutatja a díjlevelet. 

 (H) Az egyházkerületi tanács a zenetanári állás szervezését jóváhagyja; 

felhívja azonban az egyházmegye elnökségét, hogy  a polgári iskolai 

igazgatótanács 1944. február 22-iki ülésén hozott és az egyházmegyei tanács 

által jóváhagyott határozat, meg a díjlevél szövege között levő különbségeket 

szüntesse meg, az állás betöltőjének egy hétköznapi szabad délutánt  is tegyen 

lehetővé s eseteleges régibb szolgálatok beszámításának módját is határozza 

meg. Az eként megállapítandó díjlevélnek jóváhagyási záradékkal való 

ellátására felkéri az egyházkerületi tanács az egyházkerületi elnökséget. 

 

5. jkvsz 
 Zsidó áttérések anyakönyvezésének ügye. 

 Előadó jelenti, hogy a püspök úr 6694/1943. szám alatt hozzá intézett 

iratában felszólította, hogy a zsidó áttérésekkel kapcsolatos szabálytalanságok 

és visszaélések folytán szükségesnek látszó intézkedésekre tegyen javaslatot. 

 Tekintettel arra, hogy a kérdés a református egyház egyetemét érinti, 

kéri, hogy az ügyet végleges állásfoglalás végett terjessze fel az egyházkerületi 

tanács az egyetemes konventhez. 

 (H) Az egyházkerületi tanács határozatilag kimondja, hogy a zsidó 

áttérésekkel kapcsolatos ügyekben hozandó állásfoglalás végett az iratokat az 

egyetemes konvent elnökségéhez felterjeszti. 

 

6. jkvsz 
 Az egyetemes konvent felhívja az egyházkerületeket a szórványokra és 

nemzetiségi vagy más vallású tömegek között élő kis gyülekezeteink 

támogatására. Felhívja az Egyetemes Konvent az egyházkerületeket, vegyék 

számba  a területükön levő olyan szórványokat és kicsi egyházközségeket, 

amelyek a segítségre legerősebben reá szorulnak. Továbbá vegyék számba a 

tehetősebb, nagyobb egyházközségeket és elnökségeik útján kérjék fel azokat, 

hogy akár az egyházkerület területén, akár azon kívül küzdő szórványok vagy 

kis gyülekezetek segélyezésére költségvetésükben a költségvetésnek legalább 

fél százalékát állandóan állítsák be. Ezt fizessék be az egyházkerülethez esetleg 

azzal, hogy megnevezik azt a szórványt, vagy gyülekezetet, amelynek számára 

segélyt adni óhajtanak. Ezeknek az adakozó gyülekezeteknek a névsora és 

adománya évről-évre kimutatandó. 
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 (H) Közgyűlésünk 103/1943. számú határozatával a maga kebelében 

már rendezte ezt a kérdést. 

 

7. jkvsz 
 A felsőbaranyai egyházközségekben működő lelkésztanítók arra kérték 

az egyházi hatóságot, hogy mentse fel őket a szórványok gondozása alól, mert 

különösen a nyolcosztályúvá fejlődött elemi iskolai elfoglaltság mellett 

képtelenek megoldani a szórványaik gondozását, vagy pedig a tanítást kell sok 

esetben elhanyagolni. Az egyházmegyei közgyűlés méltányolta a fenti kérelmet 

és pártolólag terjeszti fel az egyházkerülethez intézkedés végett. 

 (H) Egyházkerületi tanács a maga részéről is olyannak látja a 

lelkésztanítók elfoglaltságát, hogy az igen nehézzé teszi a szórványok lelki 

gondozásának kellő ellátását. Ez a kérdés azonban csak abban az esetben 

oldható meg, hogyha a szórványok ellátása azokra a lelkipásztorokra lenne 

bízva, akik nem foglalkoznak tanítással. Ez pedig az egyházmegye feladata. 

Felhívja azért a felsőbaranyai egyházmegyét, hogy a szórványok megfelelő 

elcsatolásával biztosítsa azok lelki gondozásának megfelelő ellátását. 

 

8. jkvsz 
 A felsőbaranyai egyházmegye 23/1943. számú közgyűlési határozatával 

megállapította az egyházmegyében levő gyülekezetek csoportosításának a 

tervezetét és azzal terjeszti fel az egyházkerületre, hogy a törvény megfelelő 

módosításával tegye lehetővé a társítás keresztül vitelét. Addig is, amíg ez 

megtörténik, adjon az egyházkerület az egyházmegye esperesének engedélyt 

arra, hogy a megüresedett lelkészi állások betöltésére vonatkozó, a törvényben 

előírt eljárást szüneteltesse és a megüresedő egyházakat a hozzá legközelebb 

eső gyülekezetekhez csatolja a társítástervezet figyelembe vételével.  

 (H) Egyházkerületi tanács örömmel fogadja a felsőbaranyai 

egyházmegye határozatát a kis gyülekezetek társítására vonatkozólag. Magát a 

társítási tervezetet jóváhagyja és felhívja az egyházmegyét, hogy a tervezetben 

foglalt csoportosítás alapján hajtsa végre a társítást az E.T. I. t.c. 18.§ 8.a 

alapján. Felkéri püspök urat, hogy a megüresedett lelkészi állások kongruájának 

biztosítására, illetve másutt való felhasználására a kormányzatnál a szükséges 

lépéseket már most tegye meg.  

 Ezt a határozatot felterjeszti az Egyetemes Konventre. 

 

9. jkvsz 
 Az egyházkerületi közgyűlés 199/1942. számú határozatával az 1943. 

évre megállapított missziói segélyekről, az azokban részesült mind a nyolc 

egyházmegye beterjesztette elszámolását. Hat egyházmegye elszámolását az 

egyházmegyei közgyűlés vagy a tanács is jóváhagyta. Két egyházmegye - a 
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felsőbaranyai és pestkörnyéki - elszámolását az egyházmegyei közgyűlés vagy 

tanács nem tárgyalta. 

 (H) Az egyházkerületi tanács mind a nyolc egyházmegye missziói 

segély elszámolását jóváhagyja és felterjeszti az egyetemes konventre. 

 A felsőbaranyai és a pestkörnyéki egyházmegyéket felszólítja, hogy a 

jövőben a missziói segély elszámolásaikat az egyházmegyei közgyűlés vagy 

tanács határozata mellett terjesszék fel. 

 

10. jkvsz 
 A pestkörnyéki egyházmegye esperese a püspök úrhoz bejelentette a 

pestkörnyéki egyházmegyei számvevő észrevételét az 1943.évi december 29-én 

tartott rendkívüli egyházkerületi közgyűlés 6., illetve 7.sz. határozatában 

megállapított 98.110.63 P. hiányt a költségvetés I. Fedezet 19.tétele alatt felvett 

39.000 P. és a II.Fedezet 15.tétele alatt felvett 59.110.63 P. összege teszi ki s a 

hivatkozott egyházkerületi határozat 7.pontja alapján ennek az összegnek  

kivetéséről történt gondoskodás az 1944.január 12-én tartott esperesi értekezlet 

4.jkvi számú határozatával, de nem történt intézkedés  az I. Fedezet 15.tétele 

alatt előirányzott 18.205 P-nek, mint  az egyházmegyék hozzájárulásának, az 

egyházmegyék közti felosztásáról. Megjegyzi a pestkörnyéki esperes, hogy az 

egyházmegyék lélekszám adatai eltérést mutatnak a legújabb népszámlálás 

adataitól. Az eltérés különösen a budapesti egyházmegyénél feltűnő, mivel 

ennek lélekszáma a járulék kirovásánál 128.593-nek vétetett az újonnan 

megállapított 157.935 lélekkel szemben s így a budapesti egyházmegyénél 

29.342 lélek figyelmen kívül maradt a kivetendő járulék kiszámításánál.  

 (H) Az egyházkerületi tanács az esperesi értekezlet által eszközölt 

felosztást érvényben hagyja. Miután a 18.205 P. hozzájárulásnak a felosztása 

nem utaltatott az esperesi értekezlet hatáskörébe, ezen összeggel az eddigi 

gyakorlat szerint terheli meg az egyházmegyéket. A tanács megállapítja, hogy a 

költségvetési hiány megosztásának idején még nem állottak rendelkezésre az új 

népszámlálás adatai. A jövőben azonban az 1940.évi népszámlálási eredmények 

figyelembevételével osztandó fel az egyházmegyéket terhelő járulék. 

 

11. jkvsz 
 A pestkörnyéki református egyházmegye 1943.dec. 16-án tartott 

tanácsülése 5. számú határozatából kéri az egyetemes konventet, hogy a lelkészi 

nyugdíjintézet részletes költségvetését és egész gazdasági életét feltüntetendő 

elszámolásait évenként hozza nyilvánosságra. 

 (H) Egyházkerületi tanács a pestkörnyéki egyházmegyei tanács 

hivatkozott határozatának az egyetemes konventre leendő felterjesztését 

mellőzi, mert a lelkészi nyugdíjintézet részletes és mindenre kiterjedő jelentését, 

évi számadását és költségvetését a konventi jegyzőkönyvben egész 

terjedelmében közreadja s abba beletekinteni mindenkinek módjában van. 
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12. jkvsz 
 Az egyetemes konvent elnöksége egyházkerületünktől határozatot kért 

arra vonatkozóan, hogy egyházkerületünk megnyugvással veszi tudomásul a m. 

kir. honvédelmi miniszter úr által "A leventeifjúság lelkigondozása" címen 

kiadott utasítást s hogy felkéri és felhatalmazza a konventi elnökséget a 

hadtest-leventelelkészek és kerületi kiegészítő-leventelelkészek kijelölésére és 

munkába állítására. Egyházkerületünk elnöksége az ügy sürgősségére való 

tekintettel február hó 4-én 486/1944. szám alatt az egyházkerületi tanács 

hozzájárulásától feltételezetten a konventi elnökségnek a kért nyilatkozatot 

megadta és a leventelelkészek kijelölésére és munkába állítására nézve a 

konventi elnökség intézkedését megkérte. Ezt jóváhagyás végett az 

egyházkerületi tanácsnak bejelenti.  

 (H) Egyházkerületi tanács az elnökség intézkedését jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 

 

13. jkvsz 
 Az alsóbaranya-bácsi egyházmegye esperese a 65/1943.sz. közgyűlési 

határozatban foglalt felhívásra jelenti, hogy egyházmegyéjében az 

anyaországtól az egyházmegyéhez csatolt egyházközségekben lelkésztanítói 

állás szervezésére nincs szükség. A visszacsatolt egyházközségekben felekezeti 

iskolák nincsenek. Amennyiben az utóbbiakban felekezeti iskola szervezése 

lehetővé válna, két egyházközségben lehetne felekezeti oktatást lelkésztanítóság 

szervezése által megoldani: Vörösmarton azonnal, mert ott üresedés van s Kő 

egyházközségben üresedés esetén. 

 (H) Egyházkerületi tanács a  jelentést az egyetemes konvent elé 

terjeszti. 

 

14. jkvsz 
 Közgyűlésünk 180/1943. számú határozatával felhívta az 

egyházmegyéket, gondoskodjanak a leánylevente mozgalom számára 

leánylevente vezetők kiképzéséről. Püspök úr felhívására e tárgyban az 

egyházmegyék beterjesztették jelentésüket,  csupán a budapesti egyházmegye 

nem adott jelentést. A beérkezett jelentések szerint  a bácskai német 

egyházmegye a leventemozgalomtól távol tartja magát, a többi egyházmegye 

megfelelő intézkedéseket tett a leánylevente vezetők kiválogatása és kiképzése 

tekintetében. Kiemelkedő a solti egyházmegye eredménye, amely már az elmúlt 

év folyamán leánylevente-vezetőképző tanfolyamot tartott 52 résztvevővel, s e 

tanfolyamot ebben az évben is meg akarja rendezni. Kívánatos volna, ha 

egyházmegyéink a leánylevente-vezetők kiképzésére ezt a tanfolyamot 

igénybevehetnék. 



6 

 

 (H) Egyházkerületi tanács a jelentést tudomásul veszi. Kívánatosnak 

tartja, hogy a solti egyházmegye leánylevente-vezető tanfolyamán a dunavecsei 

KIE táborban az egyházmegyékből a kiszemelt leánylevente-vezetők együttesen 

nyerhetnének egységes kiképzést. Felkéri püspök urat, hogy evégből a solti 

egyházmegyével létesítsen megállapodást. 

 A budapesti egyházmegye jelentését elvárja. 

 

15. jkvsz 
 A pesti egyházmegye f. évi február hó 10-én tartott tanácsülésének 3. 

számú határozatával felterjeszti a rákoscsabai egyházközség IV. számú tanítói 

állásának szervezésére vonatkozó határozatát s ennek az állásnak 

szabályszerűen megalkotott díjlevelét. A díjlevél helyi javadalomképpen 

lakáspénzen vagy természetbeni lakáson felül a mindenkori kezdő tanítói 

illetmény 10%-át biztosítja javadalmasnak. 

 (H) Egyházkerületi tanács a rákoscsabai egyházközségnek a IV. sz. 

tanítói állás szervezésére vonatkozó határozatát s ezen állás szabályszerű 

díjlevelét jóváhagyja és megerősíti. 

 

16. jkvsz 
 A pesti református egyházmegye f. évi február hó 10-én tartott 

tanácsülése 4. számú határozatával felterjeszti az őrszentmiklósi 

egyházközségnek a III. tanítói állás szervezésére vonatkozó határozatát s ezen 

állás szabályszerűen megalkotott díjlevelét. A díjlevél a javadalmasnak 

törvényszerű lakás vagy lakáspénz mellett a mindenkori kezdő tanítói fizetés 

10%-át biztosítja helyi javadalomképpen. 

 (H) Egyházkerületi tanács az őrszentmiklósi egyházközség 

presbitériumának a III. tanítói állás szervezésére vonatkozó határozatát s a 

bemutatott tanítói díjlevelet jóváhagyja és megerősíti. 

 

17. jkvsz 
 A pesti egyházmegye 1943. évi február 10-én tartott tanácsülése 11. 

számú határozatában a kántortanítói javadalmak a 3230/1943.sz. M.E. rendelet 

értelmében történt rendezésével kapcsolatban a pesti egyházmegye 

kántortanítóinak sérelmére mutat reá s azokra a visszásságokra, amelyek a 

rendezéssel kapcsolatban történtek. Kéri az egyházkerületet, hogy a sérelmek és 

visszásságok megszüntetése érdekében az egyetemes konvent közbelépését 

kérje a m. kir. kormánynál. Rámutat arra, hogy a kérdés közmegnyugvásra 

legalkalmasabban úgy volna rendezhető, hogy - amint erre a püspök úr 1943.évi 

püspöki jelentésében kitért - a kántortanítói helyi javadalomnak a fele része 

számíttatnék kántori javadalomnak. 
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 (H) Egyházkerületi tanács a pesti egyházmegye tanácsának részletes 

kimutatással is ellátott és gondosan megindokolt határozatát pártolólag terjeszti 

az egyetemes konvent elé. 

 

18. jkvsz 
 Az alsóbaranya-bácsi egyházmegye esperese bemutatja a vörösmarti 

református olvasókör alapszabályát, amelynek belügyminiszteri jóváhagyását az 

olvasókör közgyűlési határozattal kéri. Az esperesi felterjesztés szerint 

kívánatos volna, hogy az olvasókör és az egyházközség szorosabb kapcsolata 

létrejönne, ez az alapszabályokban is kifejezésre jutna, vagy pedig az olvasókör 

ne használja elnevezésében a református nevet. 

(H) Egyházkerületi tanács az E.T. I. t.c. 13.§-a második bekezdésében foglaltak 

alapján megállapítja, hogy a vörösmarti református olvasókör alapszabályainak 

egyházhatósági jóváhagyása a vörösmarti egyházközség presbitériumának jog 

és hatáskörébe tartozik. Ha a vörösmarti református olvasókör magát vallásos 

vagy egyházi célú egyesületnek tartja, a hivatkozott törvényszakasz szerint 

alapszabályait belügyminiszteri jóváhagyás előtt a vörösmarti egyházközség 

presbitériumánál kell benyújtania. A presbitérium feladata lesz aztán 

véleményét az egyházzal való szorosabb kapcsolat tekintetében nyilvánítani s e 

tekintetben az olvasókörrel szemben alapszabályokban biztosítandó kikötéseket 

kívánni, amennyiben az olvasókör a református nevet viselni kívánja. 

 

19. jkvsz 
 A solti egyházmegye f. évi rendkívüli közgyűlése 19. számú 

határozatával pártolólag terjeszti fel Bocsor László majosházai lelkipásztor 

javaslatát az országos zsinathoz a lelkészi nyugdíjintézet revíziója tárgyában. 

(H) Egyházkerületi tanács a javaslatot a zsinati elnökséghez felterjeszti. 

 

20. jkvsz 
 A solti egyházmegye f. évi rendkívüli közgyűlése 23. számú 

határozatával felterjeszti a szalkszentmártoni egyházközség vallásoktató lelkészi 

állásának módosított díjlevelét. 

 (H) A szabályszerűen megállapított vallásoktató lelkészi díjlevelet 

egyházkerületi tanács jóváhagyja és megerősíti. 

 

21. jkvsz 
 A solti egyházmegye f. évi rendkívüli közgyűlése 25. számú 

határozatával felterjeszti a ráckevei vallásoktató lelkészi állás 

javadalombevallását a lelkészi nyugdíjintézet számára. 

 (H) Egyházkerületi tanács a ráckevei vallásoktató lelkész javadalmát az 

egyházmegye megállapításával megegyezően évi 2880 pengőben állapítja meg. 
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22. jkvsz 
 A solti egyházmegye f. évi rendkívüli közgyűlése 26. számú 

határozatával felterjeszti a solti egyházközség vallásoktató lelkészi állásának 

javadalombevallási ívét a lelkészi nyugdíjintézet számára. 

 (H) Egyházkerületi tanács a solti egyházközség vallásoktató lelkészi 

állásának javadalmát eltérőleg az egyházmegyei megállapítástól évi 2880 

pengőben állapítja meg, mert díjlevél szerinti vallásoktató lelkész javadalma 

2400 P készpénz és évi 480 P lakáspénz. 

 

23. jkvsz 
 A vértesaljai egyházmegye 1944.febr.29-én tartott tanácsülése 5. számú 

határozatával jóváhagyásra és megerősítésre felterjeszti a csákvári 

egyházközség IV. számú tanítói állásának díjlevelét. 

 (H) Egyházkerületi tanács a csákvári egyházközség IV. számú tanítói 

állás díjlevelét megerősíti és jóváhagyja. Felhívja a presbitérium figyelmét arra, 

hogy az állás javadalmi tételei közé felveendő a törvény szerint járó állami 

fizetéskiegészítés tétele is. 

 

24. jkvsz 
 A vértesaljai egyházmegye 1944. febr. 29-én tartott tanácsülése 11. 

számú határozatával pártolólag terjeszti fel László Levente pákozdi lelkipásztor 

indítványát arra vonatkozólag, hogy a lelkipásztori állami juttatások 

utalványozásakor kapjanak a lelkipásztorok is fizetésjegyzéket, amely 

megfelelő tájékoztatást nyújt a juttatások összegét s az esetleges levonásokat 

illetőleg. 

 (H) Egyházkerületi tanács a javaslatot pártolólag terjeszti fel az 

egyetemes konventre. 

 

25. jkvsz 
 Az alsóbaranya-bácsi egyházmegye 1944. március 13-án tartott 

tanácsülése 5. számú határozatával felterjeszti jóváhagyásra a vitézfalu-vajszkai 

missziói egyházközség lelkészi díjlevelét. 

 A díjlevél a lelkipásztornak törvényszerű lakás és kertiilletményen kívül 

évi 80 mm tüzelőt, legalább évi 20 mm búzát s 20 hold javadalmi föld élvezetét 

biztosítja. Utóbbinak állami adóját a javadalmas fizeti. Nem biztosítja a díjlevél 

a lelkipásztor számára a palástdíjat, illetve a díjlevél szerint a fenti 

javadalmazásért a lelkész az összes palástos szolgálatokat ellátni köteles. 

 (H) Egyházkerületi tanács a vitézfalu-vajszkai lelkészi díjlevelet 

jóváhagyja és megerősíti. Felhívja azonban az egyházközség figyelmét, hogy a 

palástdíj a lelkipásztort ősi szokásjog alapján megilleti, s ezért az egyház 

gondoskodjék arról, hogy a lelkészi díjlevél javadalmi tételei közé pótlólag 

vétessék fel a lelkészi stóladíj. 
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26. jkvsz 
 Az alsóbaranya-bácsi egyházmegye 1944.március 13-án tartott 

tanácsülése 8. számú határozatával felterjeszti jóváhagyásra a vörösmarti 

egyházközség lelkészi díjlevelét. 

 A vörösmarti lelkészi díjlevelet egyházkerületi közgyűlésünk 122/1943. 

számú határozatával nem hagyta jóvá, mert megállapítása szerint a díjlevél a 

régi lelkészi díjlevél javadalmi tételeinek  csonkításával jött létre s egy 

lelkészcsalád tisztes megélhetését a díjlevél szerinti javadalmazás nem 

biztosítja. A most bemutatott újabb díjlevél a jóvá nem hagyott díjlevéltől 

annyiban különbözik csupán, hogy a lelkész javadalmi tételei közül kihagyta az 

adócsökkentési segély összegét, melyet az előbbi díjlevél a javadalmasnak 

szándékolt átengedni. Nem magasabb, hanem alacsonyabb javadalmat állapít 

meg tehát a javadalmas részére. Hiányos a díjlevél azért is, mert a lelkipásztor 

kötelességeit nem állapítja meg s nincs lelkészi aláírással ellátva. 

 (H) Egyházkerületi tanács az alsóbaranya-bácsi egyházmegye 

esperesének felvilágosítása alapján megállapítja, hogy a vörösmarti 

egyházközségre nézve az ősi díjlevél szerinti lelkészi javadalmi tételek  

kiszolgáltatása az egyházközség megváltozott anyagi viszony következtében 

lehetetlenült. Erre tekintettel az újabb díjlevelet olyannak tekinti, mint amely 

díjlevélcsonkítást nem tartalmaz. Mivel azonban a presbitérium elgondolása az 

volt, hogy a természetben ki nem szolgáltatott lelkészi javadalomtételek 

pénzbeli kárpótlásképpen a lelkésznek az adósegély összegét is átengedi, 

felhívja a az egyházközség presbitériumát, hogy a jelenlegi adósegély 

összegének megfelelő összegű pénzjavadalmazást  is állítson be a díjlevélbe. 

 Az eként módosított díjlevél jóváhagyási záradékkal ellátására az 

egyházkerületi elnökséget felkéri és felhatalmazza. De ez a beállítás kifejezetten 

megváltásra kerülő természetbeni javadalmazások címén történjék, s ne 

adósegély átengedése címén, mert erre az adósegély nem köthető le. 

Gondoskodjék továbbá arról is, hogy a díjlevélben a lelkész kötelességei is 

megjelöltessenek. 

 

27. jkvsz 
 Az alsóbaranya-bácsi egyházmegye 1944.március 13-án tartott 

tanácsülése 14. számú határozatával felterjeszti a zentai missziói 

anyaegyházközség lelkipásztori állásának díjlevelét.  

 A díjlevél a lelkipásztornak lakás, kert és 60 mm tüzelő mellett nyolc 

katasztrális hold föld haszonélvezetét, mint helyi javadalmat biztosít. A 

javadalom többi része állami fizetéskiegészítésből állana.  

 (H) Egyházkerületi tanács a bemutatott lelkészi díjlevelet megerősíti. 

Felhívja azonban az egyházközség figyelmét arra, hogy a palástdíj ősi szokásjog 

szerint a lelkipásztort megilleti, s a javadalmi tételek közé a lelkészi stóla tétele 
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is felveendő volna. Végül az evangélikus vallású hívek lelkigondozásának 

kötelessége tekintetében hivatkoztassék arra, hogy ez a kötelesség addig áll 

fenn, amíg erre vonatkozóan a református és evangélikus egyházak közös 

megállapodás??? fennáll és érvényben marad. 

 

28. jkvsz 
 Az alsóbaranya-bácsi egyházmegye 1944.március 13-án tartott 

tanácsülése 16. számú határozatával jóváhagyásra felterjeszti a titeli missziói 

egyházközség lelkészi állásának díjlevelét. A díjlevél törvényszerű lakás és évi 

80 mm tüzelő mellett havi 100 P készpénzt és 30 katasztrális hold javadalmi 

föld élvezetét biztosítja a lelkipásztornak, melynek minden adóját az 

egyházközség viseli. 

 (H) Egyházkerületi tanács a titeli missziói egyházközség lelkészi 

díjlevelét jóváhagyja és megerősíti. Felhívja az egyházközség figyelmét arra, 

hogy a lelkipásztort ősi szokásjog alapján a palástdíj is megilleti s szükséges 

volna, hogy a javadalmi tételek  közé a lelkészi stóla javadalmi tétele is 

felvetetnék. 

 

29. jkvsz 
 Az Országos Zsinat elnöksége f. évi febr.11-én 14/1944. szám alatt 

felkérte a püspök urat, hogy a megüresedett zsinati rendes és pótképviselői 

tisztségekre megejtett választás eredményét közölje a zsinat elnökségével. Ezzel 

kapcsolatban olvastatott az egyházkerület 17/1943. számú közgyűlési 

határozatával kiküldött egyházkerületi szavazatszedő bizottság jelentése, mely  

szerint a zsinati rendes lelkészi képviselőségre 647 érvényes szavazatból 

Ágoston Sándor 640 szavazatot, a zsinati középiskolai rendes képviselőségre 

Ványi Ferenc dr. 630 szavazatot, a zsinati két világi pótképviselőségre Dr. 

Szűcs Gedeon 632, Kolozsváry Bálint dr. 628 szavazatot kapott.  

 (H) Mivel az Országos Zsinat legközelebbi ülésszaka előreláthatólag 

még ez év tavaszán, de minden esetre még egyházkerületünk rendes 

közgyűlésének megtartása előtt megnyílik, egyházkerületi tanács a 

szavazatszedő bizottság jegyzőkönyve alapján a zsinati rendes és póttagok 

választására megejtett egyházkerületi választás eredményét fentiek szerint 

igazolja, s a megválasztott rendes és pótképviselők időben leendő igazolása 

végett a választás eredményét az országos zsinat elnökségével tisztelettel közli. 

 

30. jkvsz 
 A kecskeméti egyházmegye f. évi március hó 13-án tartott tanácsülése 

10. számú határozatával felterjeszti a kecskeméti egyházközség 

presbitériumának szabályszerű határozatát a II. és III. sz. vallásoktató lelkészi 

állás szervezése tárgyában, s bemutatja a III. sz. vallásoktató lelkészi állás 

szabályszerű díjlevelét. 
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 (H) Egyházkerületi tanács a kecskeméti egyházközség presbitériumának 

a II. és III. vallásoktató lelkészi állás szervezésére vonatkozó határozatát s a III. 

vallásoktató lelkészi állás díjlevelét jóváhagyja és megerősíti. Az állásszervező 

presbitérium  figyelmét felhívja arra, hogy az 1944.jan.8-án tartott presbiteri 

gyűlés 8. számú alaphatározata értelmében a megszervezett állásokon működő 

vallásoktató lelkészek a VI. fizetési osztályba is belépnek. Az 1944.febr. 22-én 

megtartott presbiteri ülés 30. számú határozatával megállapított díjlevél 

azonban csak a VII. fizetési osztályba való belépést biztosítja a javadalmasnak. 

 

31. jkvsz 
 A pestkörnyéki egyházmegye 1943.december 16-án tartott tanácsülésén 

tárgyalta a tanuló ifjúságnak hittankönyvekkel és különösen zsoltárokkal 

(énekeskönyvekkel) történő ellátását, és felkérte az egyházkerületet: 

nyomatékosan sürgesse meg az egyetemes konventnél az előírt hittankönyvek 

és énekeskönyvek kellő számban történő  haladéktalan kibocsájtását. Kéri ezen 

felül az egyházmegyei tanács az egyházkerület útján az egyetemes konventet, 

hogy az énekeskönyv előállítására Debrecen Szabad Királyi város és a 

Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvnyomda kötött, de most lejáró 

szerződést ne újítsa meg, hanem maga állítsa elő az énekeskönyvet, vagy az új 

szerzősét kösse meg olyan nyomdavállalattal, amely kifogástalan módon eleget 

is tud tenni vállalt kötelezettségeinek és elsősorban az egyháztagok érdekeit 

viseli lelkén.  

 A külsősomogyi egyházmegye 1944. január hó 18-án tartott 

tanácsülésén szintén szóvátette azt, hogy református iskolai tankönyv nincs, 

énekeskönyv nem kapható, holott világi és római katholikus jellegű könyvek, 

tankönyvek bőségesen kaphatók. Kéri az egyházmegyei tanács az egyházkerület 

útján az egyetemes konventet, hogy méltóztassék megfelelő intézkedést tenni a 

református iskolák tankönyvekkel és énekeskönyvekkel való ellátása érdekében.  

 (H) Az egyházkerületi tanács sajnálattal megállapítja azt a közismert 

tényt, hogy a református iskolás gyermekeknek református tankönyvekkel, 

különösen vallástani kézikönyvekkel és főképpen énekeskönyvekkel való 

ellátása igen nagy nehézségekbe ütközött és az utóbbi időben sokhelyt nem is 

volt lehetséges. Felhívja az egyetemes konvent figyelmét arra, vajon nem 

érkezett-e az ideje annak, hogy az egyetemes konvent maga vegye kezébe a 

református tankönyveknek, és főként vallástani könyveknek és 

énekeskönyveknek az előállítását. Megállapítja az egyházkerületi tanács azt is, 

hogy e szóban forgó problémával teljesen azonos a bibliahiány a református 

népünknek bibliával való ellátása, és ez szintén egyetemes egyházi feladat. 

 

32. jkvsz 
 Az egyházkerületi közgyűlés a múlt évi 42/1943. számú határozatában 

utasította a püspöki hivatalt, terjesszen javaslatot az egyházkerületi tanács ülése 
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elé a lelkészi képesítésük hatályában tartását kérők és elnyerők katonai 

kedvezménye tárgyában. 

 A tárgyra vonatkozó jogszabálynak, az 1939. évi II. t.c. 88.§-ának b./ 

pontja szerint a honvédelmi munkakötelezettség alól mentes az "aki lelkészi 

szolgálatot teljesít." A törvény 42.§-ának 9. pontja továbbá azt mondja: "... azok 

a papjelöltek, akik a hittudományi tanulmányaik befejezését követő négy éven 

belül nem nyernek lelkészi, vagy papi jellegű tanári alkalmazást... a 

póttartalékból kivétetnek és rendes tényleges szolgálatot teljesíteni kötelesek."  

 Mivel a törvény rendelkezéséből világosan következik, hogy a polgári 

életben elhelyezkedett és a lelkészi képesítésük hatályban tartását kérők és 

elnyerők lelkészi szolgálatot élethivatásként nem teljesítenek, 

 (H) az egyházkerületi tanács utasítja a püspöki hivatalt, hogy a katonai 

kedvezményre való igényjogosultság igazolásánál a lelkészi képesítésük 

hatályban tartását elnyerők részére adandó bizonyítványban csak annak 

igazolására szorítkozzék, hogy az érdekelt a polgári pályán helyezkedett el s 

lelkészi képesítésének hatályban tartását az egyházkerületi közgyűlés 

kimondotta. 

 Ezt az intézkedést átmeneti jellegűnek tartja mindaddig, míg az 

egyetemes konvent útján a kérdés országos rendezése megtörténik. Evégből a 

határozatot felterjeszti az egyetemes konventre, és tájékoztatásul megküldi a 

testvéri egyházkerületeknek. 

 

33. jkvsz 
 Az egyetemes konvent 285/1943. számú határozatával a református 

egyház műemlékeinek fenntartása céljából szabályrendeletet alkotott. E 

szabályrendelet 5. §-a értelmében egyházkerületi egyházművészeti bizottságot 

kell alakítani, mely bizottságnak a szervezetét és tagjainak számát az 

egyházkerületi közgyűlés állapítja meg. 

 (H) Az egyházkerületi tanács addig is, amíg a bizottság szervezetét a 

közgyűlés megállapíthatja, felkéri a bizottságba való tagságra Jalsoviczky 

Károly egyházkerületi tanácsbíró elnökletével Ágoston Sándor, Szabó Imre, 

Benkő István espereseket, Tasnádi Nagy András, Fáy István, gróf Teleki László 

egyházmegyei gondnokokat, Dr. Sebestyén Jenő, Vargha Tamás, dr. Victor 

János, Petri Pál, dr. Imre Sándor tanácsbírákat, Padányi Gulyás Jenő 

építészmérnököt és Bodonhelyi József theol. akadémiai tanárt. 

 

34. jkvsz 
 Az 1944. évi január hó 12-én tartott egyházkerületi esperesi értekezlet 

felülvizsgálta  és a következőkben állapította meg az egyházkerület 

káplántartási díjra és segédlelkészi fizetéskiegészítésre igényjogosult állandó 

káplántartó egyházközségeinek névjegyzékét: 
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 1. Alsóbaranya-bácsi egyházmegyében: esperes 2, Bácsfeketehegy 2, 

Bácskossuthfalva 2, Szabadka 2, Újvidék 2, Várdaróc 2, összesen: 12 egység. 

 2. A bácskai német egyházmegyében: esperes 2, összesen: 2 egység 

 3. Budapesti egyházmegyében: püspök 4, esperes  - Budapest-fasor 2, 

Kőbánya 1, Külső-üllői út 1, összesen: 8 egység. 

 4. Felsőbaranyai egyházmegyében: esperes - Gordisa 2, 

Kistótfalu-Magyarbóly 2, Pécs 2, összesen: 6 egység. 

 5. Kecskeméti egyházmegyében: esperes 2, Jászberény 1, 

Kiskunfélegyháza 2, Nagykáta-Szentmártonkáta 1, Ókécske 1,  

Pánd-Tápiószentmárton 1, Soltvadkert 1, összesen: 9 egység. 

 6. Külsősomogyi egyházmegyében: esperes 2, Bábonymegyer-Tab 1, 

Dombóvár 1, Magyargyönk-Tamási 1, összesen: 7 egység. 

 7. Pesti egyházmegyében: esperes 2, Gyömrő 1, Gyöngyös 2, Hatvan 2, 

Pécel 1, Pestszentimre 2, Tahitótfalu 1, Vác 2, összesen: 13 egység. 

 8. Pestkörnyéki egyházmegyében: esperes 2, Békásmegyer-Csillaghegy 

2, Budafok 2, Kispest 2, Csepel I. 1, Csepel II. 1, Kispest-Wekerletelep 2, 

Pestszenterzsébet 1, Pestszentlőrinc 1, Szemeretelep-Csákyliget 2, 

Rákospalota-Óváros 1, Rákosszentmihály 1, Újpest 2, összesen: 20 egység. 

 9. Solti egyházmegyében: esperes 2, összesen: 2 egység. 

10. Tolnai egyházmegyében: esperes - Kajdacs 2, Nagydorog 1, 

Pécsvárad-Nagypall 1, Szekszárd 1, összesen: 5 egység. 

 11. Vértesaljai egyházmegyében: esperes - Tabajd 2, 

Baracska-Martonvásár 2, Érd 2, Pusztaszabolcs 2, Sárbogárd 2, összesen: 10 

egység. 

 Püspöki rendelkezésre van 2 egység. 

 Az esperesi értekezlet felhatalmazandónak javasolja püspök urat, hogy 

a szolgálatképtelenség és özvegyi kegyeleti idő címén bejelentett igények 

kielégíthetése céljából a következő sorrendben vonjon le a szükség idején 

egy-egy egységet az állandó káplántartó helyektől: Gyömrő, Csepel, 

Rákospalota-Óváros, Jászberény, Pécel, Újpest, Pestszenterzsébet, 

Kispest-Wekerletelep, Hatvan, Pestszentimre, Szemeretelep-Csákyliget, 

Budafok, összesen: 12 egység. 

 (H) Az egyházkerületi tanács az esperesi értekezlet által összeállított 

névjegyzéket megerősíti és felterjeszti jóváhagyás végett az egyetemes 

konventre. Az egyetemes konvent elnökségét tisztelettel arra kéri, hogy a 

jóváhagyásig is méltóztassék a névjegyzékben foglalt igényeket kielégíteni. 

 

35. jkvsz 
 Soós László szolnoki lelkipásztor az 1895. előtti anyakönyvek légi 

veszély ellen való megóvására általános intézkedés kiadását kéri az 

egyházkerületi tanácstól. Javaslata szerint elrendelendő volna az, hogy az olyan 

helységekből, amelyek légi támadás szempontjából különösen 
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veszélyeztetettnek látszanak, az egyházközségek, ha megfelelő óvóhellyel nem 

rendelkeznek, adják ki az 1895. év előtti időkből származó anyakönyveiket más, 

kevésbé veszélyeztetettnek látszó egyházközségek lelkészi hivatalainak 

ideiglenes megőrzés végett. Ez utóbbi lelkészi hivatalok vezetői köteleztessenek 

az anyakönyveknek az átmeneti időben való hűséges és felelőséggel teljes 

megőrzésére, valamint arra, hogy a megőrzés céljából reájuk bízott 

anyakönyvekből a tulajdonos egyházközség  lelkészi hivatalának 

megkeresésére, annak használatára haladéktalanul állítsák ki és küldjék meg az 

igénylendő anyakönyvi kiadványokat, saját hitelesítő záradékukkal (aláírással és 

hivatali pecséttel) ellátott íveken. 

 A kecskeméti egyházmegyei tanács 1944. március 13-án tartott 

ülésének 12.sz. határozatában azzal terjeszti a beadványt az egyházkerületi 

tanács elé, hogy általános jellegű intézkedés szükségét nem látja. 

 Az egyházkerületi elnökség tájékoztatja az egyházkerületi tanácsot, 

hogy az anyakönyvek légi veszély ellen való megóvása végett szükséges 

intézkedések megtételére püspök úr 4224/1943. számú körlevelében már 

utasította a lelkészi hivatalokat. 

 Ezzel kapcsolatban az egyházkerületi elnökség jelenti a tanácsnak, hogy 

a maga részéről az egyházkerületi levéltár , vagyonkezelői irattár és továbbá a 

Ráday Könyvtár értékesebb darabjainak megőrzésére a szükséges intézkedést 

megtette. 

 (H) Az egyházkerületi tanács tekintettel a püspöki rendelkezésre, a 

szolnoki lelkipásztor elgondolásának értelmében való további intézkedésre 

szükséget nem lát. Az elnökség jelentését tudomásul veszi, azonban a tárgyhoz 

fűződő fontos érdekre figyelemmel, felhívja az egyházmegyék espereseit, 

kérjenek jelentést a lelkészi hivataloktól a püspöki rendelkezés végrehajtásáról. 

 

36. jkvsz 
 Az egyházkerület elnöksége jelenti, hogy az egyházkerületi közgyűlés 

147/1943. számú határozatának 9. pontjában foglaltaknak megfelelően 

gondoskodott az egyházkerületi missziói lelkészi állás javadalmának folyó évi 

költségvetési fedezetéről, s most jóváhagyás végett előterjeszti az állás 

következő díjlevelét: "Díjlevél a dunamelléki református egyházkerület missziói 

lelkészi állás részére. Javadalom: 1./ Fizetése, lakáspénze és egyéb illetménye 

megegyezik a Budapesten szolgáló VII-VI. fizetési osztályba tartozó állami 

tisztviselők fizetésével, lakáspénzével és egyéb illetményével. A javadalom 

élvezete a VII. fizetési osztály harmadik fokozatával kezdődik s a fizetési 

osztálynak magasabb fokozatába 3-3 évi szolgálat után lép elő. Az illetmény 

folyósítására és megszüntetésére nézve a köztisztviselőkre fennálló 

jogszabályok az irányadók. 2./ A missziói lelkész a nyugdíjintézetnek kötelezett 

tagja. A lelkészi javadalom után a lelkészi nyugdíjintézet fenntartói járulékot az 

egyházkerület, a tagsági járulékot  a missziói lelkész fizeti. Kötelesség: Az 
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egyházkerületi missziói lelkész a magyar református egyház történelmi 

kereteiben és hitvallásai alapján az egyházkerületi missziói bizottság útmutatása 

szerint az egyházkerület püspökének irányításával szolgálja az 

egyházmegyékben és az egyházközségekben folyó missziói munkákat. 

Munkásságát az egyházkerület vonatkozó szabályrendelete szabályozza." 

 (H) Az egyházkerületi tanács az egyházkerületi missziói lelkészi 

díjlevelét jóváhagyja. Felkéri püspök urat, hogy az egyházkerületi missziói 

előadó bevonásával állapítsa meg az általa kinevezendő missziói lelkész 

működésének szabályzatát s azt véleményezés végett küldje meg az 

egyházmegyéknek és azok beérkezett javaslataival együtt terjessze az őszi 

egyházkerületi közgyűlés elé. 

 

37. jkvsz 
 A pesti egyházmegye jóváhagyás céljából felterjeszti a pestszentimrei 

egyházközség és 20 különböző vevő között létrejött 20 drb. adásvételi 

szerződést. 

 (H) Az egyházkerületi tanács a bemutatott szerződéseket jóváhagyja és 

azoknak jóváhagyási záradékkal való ellátására az elnökséget felhatalmazza. 

 

38. jkvsz 
 A pesti egyházmegye jóváhagyás céljából felterjeszti a gyáli 

fiókegyház, mint megajándékozott és Iványos Gyuláné, mint ajándékozó között 

1943. évi március 27-én létrejött ajándékozási szerződést. 

 Ajándékozás tárgya 2040 n.öl kiterjedésű házingatlan, értéke: 5.000- P. 

Ajándékozó a haszonélvezetet 1946. évi október 30-áig fenntartja. 

 (H) Az egyházkerületi tanács a bemutatott ajándékozási szerződést 

jóváhagyja és annak jóváhagyási záradékkal való ellátására az elnökséget  

felhatalmazza. 

 

39. jkvsz 
 A pesti egyházmegye jóváhagyás céljából felterjeszti a 

Rákospalota-Újvárosi egyházközség, mint vevő és "ÉGISZ" Egyesített 

Gyógyfürdők stb. Rt., mint eladó között 1935. évi szeptember hó 26-án létrejött 

kétrendbeli adásvételi szerződést. Vétel tárgya: két zamárdi telek, együttes 

vételár: 1.064.- P. 

 (H) Az egyházkerületi tanács a bemutatott adásvételi szerződéseket 

jóváhagyja és azoknak jóváhagyási záradékkal való ellátására az elnökséget  

felhatalmazza. 

 

40. jkvsz 
 A solti egyházmegye jóváhagyás céljából felterjeszti a majosházi 

egyházközség, mint eladó és négy különböző vevő között létrejött négyrendbeli, 
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valamint az egyházközség, mint vevő és Varga József és felesége, mint eladók 

között létrejött egyrendbeli, összesen ötrendbeli adásvételi szerződést. Eladási 

ár: 24.000.- P., vételár: 22.000.- P. 

 (H) Az egyházkerületi tanács a bemutatott ötrendbeli adásvételi 

szerződéseket jóváhagyja és azoknak jóváhagyási záradékkal való ellátására az 

elnökséget  felhatalmazza. 

 

41. jkvsz 
 A solti egyházmegye jóváhagyás céljából felterjeszti a kiskunlacházai 

egyházközség, mint eladó és Kamrás Pál és felesége, mint vevők, valamint az 

egyházközség, mint eladó és Liber Sándor és felesége, mint vevők között 1944. 

évi február hó 20-án létrejött kétrendbeli ingatlanadásvételi szerződést. Eladási 

ár: 2.610.- P. és 3.300.- P. 

 (H) Az egyházkerületi tanács a bemutatott adásvételi szerződéseket 

jóváhagyja és azoknak jóváhagyási záradékkal való ellátására az elnökséget  

felhatalmazza. 

 

42. jkvsz 
 A tolnai egyházmegye jóváhagyás céljából felterjeszti az alsónyéki 

egyházközségnek a régi iskolaépület eladására vonatkozó presbiteri és 

közgyűlési határozatait. 

 (H) Az egyházkerületi tanácsnak nincs módjában határozni, mert 

adásvételi szerződés az iratokhoz mellékelve nincs és az esperes jelentése 

szerint szerződés nem is készült. Felhívja a tanács az egyházközség figyelmét 

arra, hogy  ingatlaneladásokat a tanács csak a legindokoltabb esetekben hagy 

jóvá. 

 

43. jkvsz 
 A vértesaljai egyházmegye jóváhagyás céljából felterjeszti a gróf 

Pálffy-Daun József tulajdonát képező ingatlanra a bicskei egyházközség javára 

bekebelezett szolgalmi jogra vonatkozó résztörlési engedélyt. A mintegy 2000 

kat. hold kiterjedésű ingatlanból mintegy 500 kat. hold szabadul a szolgalmi 

jogtól. 

 (H) Az egyházkerületi tanács a résztörlési engedély kiadásához 

hozzájárul. 

 

44. jkvsz 
 Az alsóbaranya-bácsi egyházmegye jóváhagyás céljából felterjeszti a 

sükösdi fiókegyház, mint vevő és Kuzman József és társa, mint eladók között 

létrejött adásvételi szerződést. Vételár: 7.000.- P. 

 (H) Az egyházkerületi tanács az adásvételi szerződést jóváhagyja és 

annak jóváhagyási záradékkal való ellátására az elnökséget  felhatalmazza. 
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45. jkvsz 
 Az alsóbaranya-bácsi egyházmegye felterjeszti a karancsi egyházközség 

ama kérelmét, hogy a m. kir. földmívelésügyi miniszter által az 

egyházközségnek nyújtott 3.000.- P. népházépítési segély fejében a biztosítéki 

jelzálogjog az egyházközség ingatlanaira bekebeleztessék. 

 (H) Az egyházkerületi tanács a bekebelezéshez hozzájárul. 

 

46. jkvsz 
 A kecskeméti egyházmegye jóváhagyás végett felterjeszti a ceglédi 

egyházközség, mint eladó és hét különböző vevő között létrejött 7 drb. 

adásvételi szerződést. Az eladási ár pénzintézeti kölcsön visszafizetésére 

szolgál. 

 (H) Az egyházkerületi tanács a 7 drb. adásvételi szerződést jóváhagyja 

és azoknak jóváhagyási záradékkal való ellátására az elnökséget  

felhatalmazza. 

 

47. jkvsz 
 A kecskeméti egyházmegye jóváhagyás végett felterjeszti a 

kiskunlacházai egyházközség, mint eladó és Tóth József és társa, valamint Tóth 

Sándor és társa, mint vevők között létrejött kétrendbeli adásvételi szerződést. 

Eladási ár: 16.930.- P. Ez összeget egyházközség orgonaépítésre, 

templomkarzat átalakítására és templom meszelésére óhajtja fordítani. 

 (H) Az egyházkerületi tanács a jóváhagyást megtagadja és felhívja a 

kiskunlacházai egyházközség figyelmét arra, hogy az egyházkerületi tanács 

ingatlaneladást csak a legindokoltabb esetben hagy jóvá. Tisztázandó lenne, 

van-e joga az Angster cégnek az orgonaépítésre a kialkudott áron felül további 

5.000.- P-t követelni. 

 

48. jkvsz 
 A pestkörnyéki egyházmegye jóváhagyás céljából felterjeszti a 

Rákospalota-Óvárosi egyházközség, mint eladó és a Dohányárusok Országos 

Szövetsége, mint vevő között létrejött adásvételi szerződést. Adásvétel tárgya az 

ú.n. páskonyi 6 magyar holdnyi szántó. Eladási ár: 138.396.- P. Egyházközség a 

befolyó összegből közalapi tartozását óhajtja visszafizetni. 

 (H) Az egyházkerületi tanács a szerződés  jóváhagyását megtagadja.  

 

49. jkvsz 
 A pestkörnyéki egyházmegye jóváhagyás céljából felterjeszti az 

Újpest-belsővárosi református egyházközség, mint megajándékozott és özv. 

Vankó Istvánné, mint ajándékozó között létrejött ajándékozási szerződését. Az 
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ajándékozási szerződés ú.n. visszteherrel vegyes  ajándékozás. Az ajándékozás 

tárgyának értéke mintegy 400.000.- P. 

 (H) Az egyházkerületi tanács az ajándékozási szerződést jóváhagyja és 

annak jóváhagyási záradékkal való ellátására az elnökséget  felhatalmazza. 

 

50. jkvsz 
 A Dunamelléki Református Egyházkerület Filadelfia 

Diakonisszaintézeti Alapítvány jóváhagyás céljából felterjeszti az Alapítvány és 

az Országos Hadigondozó Szövetség között létrejött szerződést. Az Alapítvány 

kötelezettséget vállal 20 hadiárva neveltetésére és ellátására 10 éven keresztül. 

Az Országos Hadigondozó Szövetség ezért egy összegben 244.800.- P-t fizet. 

 (H) Az egyházkerületi tanács a szerződést jóváhagyja és annak 

jóváhagyási záradékkal való ellátására az elnökséget  felhatalmazza. 

 

51. jkvsz 
 Az 1943. dec. 29-én tartott közgyűlés elrendelte az elmaradt 

zárszámadásoknak a tavaszi egyházkerületi tanács útján a legközelebbi 

közgyűlés elé való beterjesztését. Számvevő jelenti, hogy a zárszámadás 

elkészítése folyamatban van s azt a legközelebbi közgyűlés elé fogja terjeszteni. 

 (H) Egyházkerületi tanács a jelentést tudomásul veszi. 

 

52. jkvsz 
 H. vagyonkezelő előterjeszti Tatai Gyula sári-i erdőőr azon kérelmét, 

hogy mivel a terményárak 1943. évi július hó 1-től tetemesen emelkedtek, az 

egyházkerület az ő évi 720.- P. készpénzfizetését a terményárak emelkedésével 

arányban felemelni szíveskedjék.  

 (H) Egyházkerületi tanács a búza alapon leendő  fizetés megállapítását 

fogadja el, így Tatai Gyula erdőőr havi fizetését 1943. évi július hó 1-től 

kezdődően 800.- P-ben állapítja meg. 

 

53. jkvsz 
 Az egyházkerület 1943. évi december hó 29-én tartott rendkívüli 

közgyűlése 10. számú határoztában kimondta, hogy a Kaszay alapítványi bócsai 

ingatlan nagyobb részének a honvédelmi kincstár számára történt kisajátítási ára 

helyett a honvédelmi miniszter úrtól csere-ingatlan kéressék, az alapítvány 

károsodása miatt pedig panasz tétessék a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

úrhoz. 

 Főtiszteletű püspök úr 6815/1943. szám alatt a csere-ingatlan iránti 

kérelmet a honvédelmi miniszter úrhoz előterjesztette. A vallás- és közoktatási 

miniszter úrhoz intézendő panasz helyett pedig a miniszterelnök úr 

őnagyméltóságához intézett hasonló értelmű kérelmet. A kérelmekre 

mindezideig válasz még nem érkezett. 
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 Jelenti az egyházkerület elnöksége továbbá, hogy a kisajátított ingatlan 

kártalanításaként folyó évi február hó 18-án a számla-illeték levonása után az 

1943. évi február hó 8-án kiegyezett 224.700.- P. helyett 223.014.75 P-t utalt át 

a honvédelmi minisztérium az egyházkerület földhitelintézeti "Caritatív alapjai" 

folyószámlájára. 

 (H) Az egyházkerületi tanács az egyházkerületi elnökség intézkedéseit 

és jelentéseit tudomásul veszi s egyben felkéri, hogy a kártalanítási összeg 

hasznos beruházása érdekében a lehető és további szükséges lépéseket tegye 

meg. 

 

54. jkvsz 
 Benedek Zsolt dr. egyházmegyei gondnok a következő határozati 

javaslatot terjeszti elő: Az egyházkerületi tanács teljes felhatalmazást ad az 

elnökségnek, hogy az egyházkerületi tanács törvényes hatáskörébe tartozó 

ügyeket - amennyiben az egyházkerületi tanács összehívása akadályokba 

ütköznék - saját hatáskörében intézze el és jelentse be az egyházkerületi 

tanácsülésnek. 

 (H) Egyházkerületi tanács a javaslatot általános helyesléssel 

egyhangúlag elfogadja s a felhatalmazást az elnökségnek megadja. 

 

55. jkvsz 
 Püspök úr az ülést berekeszti. A tanács tagjai eléneklik a XXV. zsoltár 

2. versét s a püspök úr áldásával a gyűlés véget ér. 


