Egyházkerületi tanácsülés
1947. szeptember 19.
Jegyzőkönyv
Felvétetett a dunamelléki református egyházkerület tanácsának Budapesten,
1947. évi szeptember 19-én tartott üléséről.
[Rögzítve 1995-97-ben OTKA támogatással T 18588 alapkutatás keretében.]

Jelen vannak: Dr. Ravasz László püspök és dr. Lázár Andor egyházkerületi főgondnok elnöklete
alatt Muraközy Gyula egyházkerületi főjegyző, Szabó Imre, Vargha Tamás, Ruzsa József, B. Szabó
János, Benkő István, Nagy Ákos esperesek, Boér Elek dr., Benkó Ferenc dr., Kardos János dr., Szűts
Gedeon dr., Teleki László dr., az egyházkerületi tanács világi tagjai, dr. Ványi Ferenc, dr. Nagy Sándor,
dr. Pap László, Deák Béla mint előadók, és Hörömpő Dezső egyházkerületi jegyző mint
jegyzőkönyvvezető. Távolmaradásukat kimentették: Gilicze Sándor és Ecsedy Aladár dr. esperesek és
Debreczeni Sándor dr.
1. jkvsz
Az egyházkerületi tanács tagjai eléneklik a XXV. zsoltár 1. és 2. versét, püspök úr felolvassa a
Szentírásból Ésaiás 49: 1-13. verseket, majd buzgó imában kéri Isten áldását a tanácskozásra.
2. jkvsz
Főgondnok megállapítva a határozat képességet a megjelentek üdvözlésével az egyházkerületi
tanács ülését megnyitja.
3. jkvsz
Napirend előtt püspök úr kegyeletes szavakkal emlékezik meg Vargha Gyuláné Szász Polixénia
elhunytáról. Benne nemcsak egy nagy család siratja elköltözött drága kedvesét, de a magyar református
egyház is gyászolja az evangéliumi mozgalmak egyik legáldottabb, legmaradandóbb hatást gyakorolt
hűséges munkását.
(H) Egyházkerületi tanács kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében Vargha Gyuláné Szász
Polixénia áldott emlékezetét. Szerettei iránt őszinte részvétét tolmácsolja.
4. jkvsz
A Magyar REformátus Vasárnapiiskolai Szövetség és a Református Keresztyén Ifjúsági Egyesület
azzal a kéréssel fordul az egyházkerületi tanácshoz, adjon engedélyt arra, hogy a kerület népiskoláiban és
középiskoláinak alsó tagozatában a Tahiban levő missziói telepen megkezdendő építés céljából filléres
gyűjtést rendezhessen és ennek a gyűjtésnek előmozdítására kéri az egyházkerület elnökségének
ajánlását.
(H) Az egyházkerületi tanács egyházkerületünk missziói életére nézve nagy jelentőségűnek tartja a
tahii missziói telep felépítését, tekintettel azonban az iskolai gyűjtéseket szabályozó rendeletekre, a
gyülekezeteket hívja fel, hogy az iskolába járó ifjúság által szervezzék meg erre a célra a gyűjtést, felkéri
az egyházkerület elnökségét, hogy ezt a gyűjtést a gyülekezeteknek különleges gondjába ajánlani
szíveskedjék.
5. jkvsz
Kolozsváry Kiss László kiskunhalasi lakos ref. segédlelkész, aki Debrecenben 1922. nov. 19-én
született, érettségi vizsgát jó eredménnyel a debreceni ref. kollégium főgimnáziumában 1940-ben tett,
theológiai tanulmányait a debreceni tudományegyetem theol. fakultásán folytatta,s első lelkészképesítő
vizsgát a tiszántúli egyházkerület lelkészképesítő bizoittsága előtt 1946. szept. 18-án jó eredménnyel tett,
kéri egyházkerületünkbe bekebeleztetését. Folyamodó a tiszántúli egyházkerületben nem kért és nyert
segédlelkészi beosztást, ellenben a kiskunhalasi lelkipásztor bizonyítványa szerint 1946. szeptember 16-a
óta ebben a gyülekezetben mint önkéntes munkás a tanyamisszió szolgálatában tevékenykedik. E

szolgálatával a lelkipásztor megelégedését kiérdemelte, aki kinyilvánítja, hogy folyamodó további ilyen
szolgálataira a gyülekezetnek nagy szüksége van.
(H) Egyházkerületi tanács Klozsváry Kiss László segédlelkészt az egyházkerület segédlelkészei
közé bekebelezi, nyilvántartásba veszi, s szolgálati beosztásra püspök úr rendelkezése alá bocsátja
6. jkvsz
A solti egyházmegye elnöksége felterjeszti a tököl-szilágyitelepi lelkipásztori állás javadalom
bevallását a lelkészi nyugdíjintézet számára.
(H) Egyházkerületi tanács a tököl-szilágyitelepi lelkipásztori állás javadalmát az egyházmegye
megállapításával megegyezően évi 1088,-- Ft-ban állapítja meg.
7. jkvsz
A tolnai egyházmegye tanácsa f. évi május hó 6-án 5. szám alatt hozott határozatával hozzájárult
ahhoz, hogy a kölesdi anyaegyházhoz tartozó Kistormás szórvány református népessége
fiókegyházközséggé szervezkedjék. A fiókegyházközség lelkigondozását részben az anyaegyház lelkésze,
részben a fiókegyházban letelepült Konnáth Ferenc volt erdélyi lévitatanító látják el.
(H) Egyházkerületi tanács a tolnai egyházmegye határozatát Kistormás fiókegyházközséggé
megalakulása tárgyában jóváhagyja. Az új fiókegyházközség megalakulásáról nyilvántartásba vétel végett
az egyetemes konventet értesíti. Felhívja Kölesd anya- és Kistormás fiókegyházközséget, hogy kölcsönös
jogviszonyaikat rendező egyezséget létesítsenek, s ezt jóváhagyásra a felettes egyházi hatóságnak
mutassák be.
8. jkvsz
A tolnai egyházmegye tanácsa az érdekelt egyháztagok szabályszerűen kinyilvánított óhajtására
4/1947. számú határozatával kimondotta, hogy a Tolna és Mözs nevű szórványokban lalkó református
egyháztagok fiókegyházközséggé alakulnak tolna-mözsi református fiókegyházközség néven. Bemutatja
azt a szabályszerűen létrejött egyezséget is, amely az elbocsátó anyaegyházközség és a most alakuló
fiókegyházközség jogviszonyait kölcsönösen szabályozza.
(H) Egyházkerületi tanács a tolnai egyházmegye határozatát a tolna-mözsi fiókegyházközség
megalakulása tárgyában jóváhagyja, s jóváhagyja a bemutatott egyezséglevelet is. A szervezeti
változásról nyilvántartásba vétel végett az egyetemes konventet értesíti.
9. jkvsz
A külsősomogyi egyházmegye tanácsa f. évi július hó 6-án 11. szám alatt hozott határozatával a
gyönki német és magyar egyházközségek szabályszerűen kinyilvánított óhajára kimondotta, hogy a
gyönki külön német és magyar egyházközség megszüntetésével a gyönki református egyháztagok egy
egyházközséget fognak alkotni. E szervezeti változással kapcsolatosan felmerült jogi és anyagi kérdések
megfelelően rendeztettek, hasonlóképpen a személyi kérdések is elintézést nyertek.
(H) Egyházkerületi tanács a külsősomogyi egyházmegye határozatát a gyönki német és magyar
egyházközségeknek egy egyházközséggé alakulása tárgyában jóváhagyja. A gyönki egyházközség
szervezetének megváltozásáról nyilvántartás végett az egyetemes konventet értesíti.
10. jkvsz
A külsősomogyi egyházmegye tanácsa 11/a-1947. számú határozatával felterjeszti a gyönki
egyházközség új lelkipásztori díjlevelét. Új díjlevél megállapítására azért volt szükség, mert a gyönki két
egyházközség egy egyházközséggé alakult át.
A bemutatott díjlevél tartalmilag azért kifogásolható, mert a lelkipásztor kötelességeit nem
határozza meg, csupán a javadalmi tételek felsorolására szorítkozik. A díjlevél 10. pontja helytelen
fogalmazású, s helyesen bizonyára azt tartalmazná, hogy az évi javadalom pontos kiszolgáltatására
kötelezi magát az egyházközség.
(H) Egyházkerületi tanács a gyönki egyházközség lelkipásztori díjlevelét megfelelő átdolgozásra
visszaadja, s felhívja az egyházközség vezetőségét arra is, hogy a díjlevélpéldányokat átütéses
másolópapír alkalmazása nélkül állítsa ki négy egyező példányban. Egyházkerületi elnökség
felhatalmazást nyer a tartalmilag és alakilag megfelelő díjlevél megerősítésére és jóváhagyására.

11. jkvsz
A külsősomogyi egyházmegye tanácsa 13/1947. számú határozatával felterjeszti a gyönki
egyházközség I. számú kántortanítói állásának módosított díjlevelét. Erre a módosításra a gyönki két
egyházközség egyesülése következtében volt szükség.
A díjlevél tartalmilag azért kifogásolható, mert a kántortanító kötelességét nem sorolja fel, pedig
ez éppen a szervezeti átalakulás következtében megváltozott. A díjlevél 10. pontja helytelen fogalmazású.
Alakilag pedig azért kifogásolható, mert másolópapiros átütéses másolati példányok vannak.
(H) Egyházkerületi tanács a gyönki I. számú kántortanítói állás bemutatott díjlevelét megfelelő
átdolgozásra visszaadja. Egyházkerületi elnökség felhatalmazást nyer a taralmilag és alakilag megfelelő
díjlevél megerősítésére és jóváhagyására.
12. jkvsz
A külsősomogyi egyházmegye tanácsa 13/a-1947. számú határozatával felterjeszti a gyönki II.
számú kántortanítói állás módosított díjlevelét. A díjlevél módosításra azért volt szükség, mert a gyönki
két egyházközség egyesült.
E módosított díjlevéllel szemben ugyanazok a t artalmi és alaki kifogások merültek fel, mint az I.
számú díjlevéllel szemben.
(H) Egyházkerületi tanács a gyönki II. számú kántortanítói állás bemutatott díjlevelét megfelelő
átdolgozásra visszaadja. Egyházkerületi elnökség felhatalmazást nyer a tartalmilag és alakilag
megfelelőnek talált díjlevél megerősítésére és jóváhagyására.
13. jkvsz
A külsősomogyi egyházmegye tanácsa 13/b-1947. számú határozatával felterjeszti a gyönki
református egyházközség II. számú tanítói állásának módosított díjlevelét. A díjlevél módosításra azért
volt szükség, mert a gyönki két egyházközség egyesült.
A bemutatott díjlevéllel szemben ugyanazok a tartalmi és alaki kifogások merültek fel, mint a
kántortanítói díjlevelekkel szemben.
(H) Egyházkerületi tanács a gyönki II. számú tanítói állás bemutatott díjlevelét megfelelő
átdolgozásra visszaadja. Egyházkerületi elnökség felhatalmazást nyer arra, hogy a tartalmilag és alakilag
megfelelőnek talált díjleveleket megerősíthesse és jóváhagyhassa.
14. jkvsz
A külsősomogyi egyházmegye tanácsa 13/c-1947. számú határozatával felterjeszti a gyönki II.
számú tanítói állásának módosított díjlevelét. A díjlevél módosításra a gyönki két egyházközség
egyesülése folytán volt szükség.
A bemutatott díjlevéllel szemben ugyanazok a tartalmi és alaki kifogások merültek fel, mint a
kántortanítói díjlevelekkel szemben.
(H) Egyházkerületi tanács a gyönki egyházközség II. számú tanítói állásának díjlevelét megfelelő
átdolgozásra visszaadja. Az egyházkerületi elnökség felhatalmazást nyer a tartalmilag és alakilag
megfelelőnek talált díjlevél megerősítésére és jóváhagyására.
15. jkvsz
A külsősomogyi egyházmegye tanácsa 23/1947. számú határozatával pértolólag terjeszti fel a
nagyszékelyi egyházközség kérelmét egyházhatósági járulékainak csökkentése, illetve elengedése
tárgyában. Kérelmező egyházközség arra hivatkozik, hog a kitelepítés következtében az egyháztagok
száma jelentékenyen csökkent, s azok teherbíróképessége is hátrányosan megváltozott.
(H) Egyházkerületi tanács sajnálattal értesíti folyamodó egyházközséget, hogy ez idő szerint az
egyházhatósági járulékok elengedése vagy csökkentése nem áll módjában. Átérezve azonban folyamodó
egyházközség közismerten súlyos helyzetét, az egyházkerületi járulékhátraléka megfizetésére haladékot
ad. Szükségesnek mondja ki egyházkerületi tanács az egyházhatósági jérulékok miként történő
kirovásának kérdését újra fontolóra venni. Evégből a kérdés tanulmányozására Muraközy Gyula
egyházkerületi főjegyző elnöklésével B. Szabó János, Benkő István, Deák Béla és Hörömpő Dezső
tagokból bizoittságot küld ki, s a bizottság jelentését és javaslattételét az egyházkerület őszi közgyűlésére

elvárja.
16. jkvsz
A pesti egyházmegye esperese a maglód-tápiósülyi missziói egyházközség megalakulásával
kapcsolatban az egyházkerületi tanács f. évi március hó 19-én [helyett: 26-án!] tartott ülés 9. számú
jóváhagyó határozatához pótlólag bemutatja az elbocsátó gyömrői egyházközség presbitériumának
jelentését arról, hogy az anyaegyház és a belőle kialakult új missziói egyházközség között rendezésre váró
jogvisizonyok nem merültek fel. Az új missziói egyházközség részéről pedig jelenti, hogy annak hivatalos
neve “maglód-tápiósülyi missziói egyházközség”.
(H) A bejelentés tudomásul szolgál azzal, hogy az új missziói egyházközség hivatalos elnevezése
nyilvántartásba vétel végett az egyetemes konventtel közöltetik.
17. jkvsz
A felsőbaranyai egyházmegye tanácsa f. évi augusztus 5-én 5. szám alatt hozott határozatával
hozzájárult ahhoz, hogy a Peterd egyházközséghez tartozó Újpetre szórvány református népessége
fiókegyházközséggé alakulon. Az új fiókegyházközségben több mint 40 család, s 201 református lélek él.
Az anyaegyház a fiókegyházközséggé alakuláshoz készséggel hozzájárult, az anya- és fiókegyházközség
kölcsönös jogviszonyai azonban még rendezésre várnak.
(H) Egyházkerületi tanács a felsőbaranyai egyházmegye határozatát Újpetre szórványnak
fiókegyházközséggé alakulás tárgyában jóváhagyja. Az új fiókegyházközség alakulásáról nyilvántartásba
vétel végett az egyetemes konventet értesíti. Felhívja Peterd anya-, és Újpetre fiókegyházat, hogy a
kölcsönös jogviszonyaikat rendező egyezséget egyházhatósági jóváhagyásra mutassák be.
18. jkvsz
A dombóvári egyházközséghez tartozó Kurd és Csibrák szórványoknak a település folytán
megszaporodott református népessége 1947 június 3-án tartott közgyűlésében kifejezte azt az óhaját, hogy
anyaegyházközséggé kíván szervezkedni olyformán, hogy a két politikai község ref. hívei
társegyházközségi biszonyban fognak állani. Megalkották a lelkészi díjlevelet is. A külsősomogyi
egyházmegye tanácsa 25/1947. számú határozatával az anyásításhoz azzal a feltétellel járult hozzá, hogy
az érdekelt dombóvári anyaegyház nyilvánítsa ki hozzájárulását az elcsatlakozáshoz, az alakuló
egyházközség pedig helyhatósági bizonyítványokkal igazolja a reformátusok lélekszámát. A dombóvári
egyházközség presbiteri határozatában Kurdot, Csibrákot, Mucsit, Duzst, Gyulajt és Döbröközt jelölte
meg oly szórványpontoknak, amelyekből az egyházközség kialakul, illetve amelyek gondozásra ahhoz
volnának csatolandók. Az alakuló egyházközség pedig hivatalosan igazolja, hogy Kurdon 132, Csibrákon
240, Mucsin 166, Duzson 32, Gyulajon 12, Döbröközön 8 a reformátusok lélekszáma.
(H) Egyházkerületi tanács a Kurd és Csibrák szórványoknak társegyházközséggé alakulását
kimondó egyházmegyei határozatot jóváhagyja. Szükségesnek tartja, hogy a lelkipásztori állás fenntartói
terjének a társegyházközségek között való megoszlása szabályzatban állapíttassék meg. Ez a szabályzat
állapítsa meg azt is, hogy az új egyházközség Dombóvár szórványai közül melyeket vesz a saját
gondozása alá. A bemutatott lelkészi díjlevél jóváhagyatik és megerősíttetik.
19. jkvsz
A kecskeméti egyházmegye esperese felterjeszti a lajkosmizsei egyházközség presbitériumának
szabályszerűen hozott határozatát tanyamissziói állás szervezése és ezen állás díjlevelének megállapítása
tárgyában. E határozatokat az egyházmegyei elnökség elnöki hatáskörben hagyta jóvá. Ugyancsak
bemutatja e tanyamissziói lelkészi állás szabályzatát. A szabályzat szerint a lelkészi javadalmazásul
megjelölt 18 kat. hold javadalmi föld árát, amely földterülethez az egyházközség a földbirtokrendezés
során jutott, a javadalmas terhe lenne a lelkészi nyugdíjintézeti fenntartói járulék is. Az egyházközség a
szervezett állás fenntartásához csak a lakáspénz kiszolgáltatásával kíván hozzájárulni. A szabályzatnak e
rendelkezései a javadalmas érdekeit sértik, de ellenkeznek az egyházi törvény rendelkezésével is.
(H) Egyházkerületi tanács az ügyet visszaadja a lajosmizsei egyházközség presbitériumának azzal,
tegye újra fontolóvá a állás megszervezése tárgyában hozott határozatait. A juttatott javadalmi föld az
egyház vagyoni állagát szaporítja, s megengedhetetlen, hogy azt amúgy is szűkre szabott javadalmazása
terhére a lelkész szerezze meg az egyházközségnek. A lelkészi nyugdíjintézeti fenntartói járulék terhe a

javadalmasra át nem hárítható, s azt az állásfenntartó köteles viselni. Az egyházközség a bemutatott, s a
fentiek szerint módosításra szoruló szabályrendelet által szinte egy ember erejét és munkabírását
meghaladó szolgálatot kíván a tanyamissziói lelkésztől Szükséges, hogy az egyházközség
áldozatvállalásával is kifejezésre jusson az a bibliai elv, hogy “a munkás méltó a maga bérére.”
20. jkvsz
A pesti református egyházmegye elnöksége felterjeszti a péceli egyházközség által fenntartott
tizenegy tanítói (illetve a mgasabb tagozatban: tanári) állásnak módosított díjlevelét. A péceli
egyházközség az általános iskolát teljesen kiépítette, s a díjlevél módosításra az adott alkalmat, hogy a
vallás és közoktatásügyi minisztérium az iskolafenntartás terheinek elhordozhatása érdekében hozzájárult
a tanítói helyi javadalomnak a kezdő javadalmazás 10 %-ára csökkentéséhez. A módosított díjleveleket az
egyházmegye elnöksége a 310/1944. számú zsinati tanácsi határozatban nyert felhatalmazás alapján
elnöki hatáskörben hagyta jóvá.
(H) Egyházkerületi tanács a péceli egyházközség 1-11. számú tanítói (tanári) állások módosított
díjleveleit jóváhagyja és megerősíti.
21. jkvsz
A tolnai református egyházmegyei tanács felterjeszti 1947. május hó 6-án tartott gyűlésének 2.
számú határozatát, melyben javasolja Eőri Szabó Dezső györkönyi helyettes lelkész nyugdíjaztatását,
tekintettel arra, hogy nevezettnek 36 évi lelkészi szolgálata van, s tisztiorvosi bizonyítvánnyal igazolja a
lelkészi szolgálatra való képtelenségét.
(H) Egyházkerületi Tanácsunk Eőri Szabó Dezső györkönyi helyettes lelkész nyugdíjazási
kérvényét pártolással terjeszti a Nyugdíj Intézet Intéző Bizottságához, s nevezett nyugdíjazását a maga
részéről is javasolja.
22. jkvsz
A külsősomogyi egyházmegye esperese felterjeszti a büssüi egyházközség egyházmegyei
határozattal megerősített módosított lelkészi díjlevelét a rá vonatkozó jegyzőkönyvekkel együtt.
(H) Egyházkerületi Tanácsunk a büssüi egyházközség módosított lelkészi díjlevelét és a reá
vonatkozó presbiteri határozatot jóváhagyja és megerősíti.
23. jkvsz
A külsősomogyi egyházmegye esperese felterjeszti jóváhagyás és megerősítés végett a miszlai
másodtanítói állás négy drb megerősített eredeti díjlevelét, valamint az erre vonatkozó presbiteri ülés
jegyzőkönyvét. A külsősomogyi református egyházmegye közgyűlése a díjlevelet 4/1947. sz.
határozatával jóváhagyta.
(H) Egyházkerületi Tanácsunk a miszlai másodtanítói állás szervezését és díjlevelét jóváhagyja és
megerősíti.
24. jkvsz
A felsőbaranyai református egyházmegye felterjeszti az egyházmegyei tanács 1947. augusztus
15-én tartott ülésének 2. sz. határozatát, melyben javasolja Bagó Bálint oldi lelkipásztor nyugdíjazását,
tekintettel arra, hogy nevezett a csatolt tisztifőorvosi bizonyítvány, valamint az egyházmegyi tanács
tagjainak tanúsága szerint a lelkészi szolgálat további ellátására képtelen.
(H) Egyházkerületi Tanácsunk Bagó Bálint oldi lelkipásztor nyugdíjazási kérvényét pártolással
terjeszti a Nyugdíj Intézet Intéző Bizottságához, s nevezett nyugdíjazását a maga részéről is javasolja.
25. jkvsz
A felsőbaranyai református egyházmegye felterjeszti az egyházmegyei tanács 1947. augusztus
15-én tartott ülésének 3. sz. határozatát, melyben javasolja Simon Zsimond botykapeterdi lelkipásztor
nyugdíjazását, tekintettel arra, hogy nevezett a csatolt tisztifőorvosi bizonyítvány, valamint az
egyházmegyi tanács tagjainak tanúsága szerint a lelkészi szolgálat további ellátására képtelen.
(H) Egyházkerületi Tanácsunk Simon Zsigmond botykapeterdi lelkipásztor nyugdíjazási
kérvényét pártolással terjeszti a Nyugdíj Intézet Intéző Bizottságához, s nevezett nyugdíjazását a maga

részéről is javasolja.
26. jkvsz
A felsőbaranyai református egyházmegye felterjeszti az egyházmegyei tanács 1947. augusztus
15-én tartott ülésének 4. sz. határozatát, melyben javasolja Gubacsi Gábor drávaszerdahelyi lelkipásztor
nyugdíjazását, tekintettel arra, hogy nevezett a csatolt tisztifőorvosi bizonyítvány, valamint az
egyházmegyi tanács tagjainak tanúsága szerint a lelkészi szolgálat további ellátására képtelen.
(H) Egyházkerületi Tanácsunk Gubacsi Gábor drávaszerdahelyi lelkipásztor nyugdíjazási
kérvényét pártolással terjeszti a Nyugdíj Intézet Intéző Bizottságához, s nevezett nyugdíjazását a maga
részéről is javasolja.
27. jkvsz
Az egyházkerületi tanács felülvizsgálván az állandó káplántartó helyek jegyzékét
(H) megállapítja, hogy igényjogosultságát meg kellett szüntetni a következő egyházközségeknek:
Gyömrő, Alag, Pestszentlőrinc-központ, mert menekült lelkész látja el a szolgálatot, Mátyásföld állami
hitoktatói állás lett, Nagypall, mert a lelkésztanító állami javadalmat élvez. E felszabaduló egységeket az
előterjesztett méltánylandó indokok alapján Soroksár, Bia-Torbágy, Csepel II. kerület, Kelebia,
Tápiószele egyházközségeknek és a Nagypénteki Árvaháznak juttatja. E változások alapján az
egyházkerületi tanács 1947. október hó 1-től további intézkedésig a következőképpen állapítja meg a
segédlelkészi fizetéskiegészítő államsegélyre igényjogosult állandó káplántartó helyeket:
1.) Budapesti egyházmegyében: Püspök 4, Esperes 2, Valéria-telep 2, Buda 2, Budahegyvidék 2,
Baross-tér 2, Külsőjózsefváros 2, Rákosfalva 2, Tisztviselőtelep 2, Kőbánya 2, Nagypénteki Árvaház 2,
összesen 24 egység.
2.) Felsőbaranyai egyházmegyében: Esperes 2, Pécs 2, összesen 4 egység.
3.) Kecskeméti egyházmegyében: Esperes 2, Kiskunfélegyháza 2, Nagykáta-Szentmártonkáta 2,
Ókécske 2, Soltvadkert 2, Cegléd 2, Szolnok 2, Kelebia 2, Tápiószele 2, összesen 18 egység.
4.) Külsősomogyi egyházmegyében: Esperes 2, Dombóvár 2, Dombóvár-Sásd 2, Tab 2, Tamási 2,
összesen 10 egység.
5.) Pesti egyházmegyében: Esperes 2, Gyöngyös 2, Hatvan 2, Pécel 2, Vác 2, Pestszentimre 2,
összesen 12 egység.
6.) Pestkörnyéki egyházmegyében: Esperes 2, Csillaghegy 2, Budafok 2, Csepel I. ker. 2, Csepel
II. ker. 2, Rákospalota-Óváros 2, Rákosszentmihály 2, Soroksár 2, Újpest-Belsőváros 2, Újpest-Újváros 2,
összesen 20 egység.
7.) Solti egyházmegyében: Esperes 2, Kalocsa-Hajós 2, összesen 4 egység.
8.) Tolnai egyházmegyében: Esperes 2, Nagydorog-Györköny 2, Szekszárd 2, Fadd-Tolna-Mözs
2, összesen 8 egység.
9.) Vértesaljai egyházmegyében: Esperes 2, Budakeszi 2, Pusztaszabolcs 2, Sárbogárd 2, Aba 2,
Bia-Torbágy 2, összesen 12 egység.
Egyházkerületi tanács e jegyzéket felterjeszti az egyetemes konventre azzal a kéréssel, hogy a
határozatot jóváhagyni és a káplánkongruát az igényjogosultaknak folyósítani méltóztassék.
Végül felhatalmazza püspök urat, hogy szolgálatképtelenség és özvegyi kegyeleti idő címén
bejelentett igények kielégíthetése céljából, ha már minden egység igénybe vétetnék, a következő
sorrendben vonjon el a szükség esetén egy-egy egységet az állandó káplántartó helyektől: Csepel I.,
Rákospalota-Óváros, Pécel, Hatvan.
28. jkvsz
A vallás-és közoktatásügyi miniszter 121. 421-1946. IV. sz. rendeletével a szabadszállási
református általános iskola részére egy polgári iskolai tanári állást engedélyezett 85 %-os fizetés
kiegészítő államsegéllyel, és felhívta a fenntartót az állás betöltésére. Ennek alapján a fenntartó az állás
díjlevelét elkészítette, s egyházmegyei jóváhagyás után felterjesztette az egyházkerületre jóváhagyás
végett.
Az ügy sürgősségére való tekintettel, - hogy az állás a folyó iskolai év kezdetére betölthető legyen
- az egyházkerületi elnökség a zsinati tanács 310-1944. sz. határozatában nyert felhatalmazás alapján a
díjlevelet folyó év augusztus 28-án jóváhagyta.

(H) Az egyházkerületi tanács a díjlevél jóváhagyását jóváhagyólag tudomásul vette.
29. jkvsz
Egyházkerületi ügyész jóváhgyásra bemutatja a Dunamelléki Református Egyházkerület kezelése
alatt álló Rauszek Jucika tanulmányi segély alapítvány alapító levelét.
(H) Az egyházkerületi tanács az alapító levelet jóváhagyja.
30. jkvsz
A Dunamelléki Református Egyházkerület kezelése alatt álló Rauszek Jucika tanulmányi segély
alapítvány ügyében a boldogult Rauszek Jenő hagyatékát másodízben tárgyaló Horváth István dr.
közjegyző méltányossági alapon munkájának jutalmazását kéri.
(H) Az egyházkerületi tanács 300.- forint kifizetésére az egyházkerület elnökségét felhatalmazza.
Minthogy a hagyatékot évekkel ezelőtt a most eljáró közjegyző elődje tárgyalta és a teljes
közjegyzői díjat az előd kapta meg, méltányos, hogy a most eljáró közjegyző gondos és alapos
munkájáért némi munkadíjat kapjon.
31. jkvsz
A Pestkörnyéki Református Egyházmegye jóváhagyásra felterjeszti a kispesti Rózsa-téri
egyházközség mint vvevő és özv. Révész Lajosné mint eladó között 1947. évi április hó 11-én kötött
ingatlan adásvételi szerződést.
Házastelek vételára 26.000.- forint.
(H) Az egyházkerületi tanács az adásvételi szerződést jóváhagyja.
32. jkvsz
A Budapest Kelenföldi Református Egyházközség és özv. Tóth Károlyné született Kiss Julianna
között 1947. évi június hó 30-án ktött ellátási szerződést a Budapesti Református Egyházmegye
jóváhagyásra felterjeszti.
(H) Az egyházkerületi tanács az ellátási szerződést jóváhagyja.
33. jkvsz
A Budapest Kelenföldi Református Egyházkzség a tulajdonát képező ingatlanok tetőzetének
helyreállítása céljából az Épülethelyreállítási Alaptól 19.000.- Ft és 15.600.- Ft kölcsönt kíván igénybe
venni.
(H) Az egyházkerületi tanács a kölcsön kötelezvényt jóváhagyja.
34. jkvsz
A Budapest budai egyházközség a tulajdonát képező ingatlanok tetőzetének helyreállítására az
Épülethelyreállítási Alaptól kölcsönt kíván igénybe venni.
(H) Az egyházkerületi tanács a kölcsönszerződést jóváhagyja.
35. jkvsz
A pestkörnyéki református egyházmegye jóváhagyásra felterjeszti a pestújhelyi egyházközség
mint eladó és Hajagos János mint vevő között 1947. évi május hó 27-én kötött ingatlan adásvételi
szerződést.
Az ingatlan eladási ára 2.200 forint.
(H) Az egyházkerületi tanács az adásvételi szerződést jóváhagyja.
36. jkvsz
A rákosligeti egyházközség mint vevő és Bagi István és társa mint eladók között 1947. évi július
hó 7-én kötött ingatlan adásvételi szerződés jóváhagyásra felterjesztetik.
(H) Az egyházkerületi tanács az adásvételi szerződést jóváhagyja.
37. jkvsz
A solti egyházmegye jóváhagyásra felterjeszti a szabadszállási egyházközség és K. Szabó József

között kötött szerződést, amelynek értelmében K. Szabó József a szabadszállási egyházközség bokorfai
tanyásföldjéből 1947 őszétől 1949 tavaszág szőlővel betelepít 12 kat. holdat a saját költségén, és ennek
ellenértékéül a telepítést követő 3. év végén a betelepített terület felét tulajdonul kapja.
(H) Az egyházkerületi tanács a szerződést jóváhagyja.
38. jkvsz
A vértesaljai egyházmegye jóváhagyásra felterjeszti a sárkeresztúri egyházközség elfogadó
nyilatkozatát néhai dr. Vész Ignácné hagyatékára vonatkozóan.
(H) Az egyházkerületi tanács az elfogadó nyilatkozatot jóváhagyja.
39. jkvsz
Az 1947. évi költségvetés a lehető legnagyobb gonddal volt összeállítva, azonban az előre nem
látott kiadások miatt az betartható nem volt, illetve olyan tételek kerültek kifizetésre, amelyekre még
fedezeti tétel sem volt beállítva.
Elsősorban be kell jelentenem az ingatlanokkal kapcsolatos kiadásokat, amelyek a következők:
Madas Károly alap sári birtokából visszahagyott 50 kat. hold a régi ingatlan majorjával. Ezen
ingatlant az orosz megszálló csapatok folyó évi január hó végén hagyták el. Az épületek a háborús és
egyéb károk következtében olyan állapotban voltak, hogy azonnali intézkedés voilt szükséges a további
rombolás és károsodás elkerülése végett. Ezen munkálatok elvégeztettek 12.931.65 Ft értékben.
Theológia akadémia seregélyesi birtokán, mivel a bérlőnek gazdasági épülete nem maradt, az
egyik 42 méteres romos istállból az ingatlan jelenlegi 100 k. hold nagyságának megfelelő 21 m-es épület
hozatott helyre, melynek egy része istálló, másik része magtár. - Az építkezés az ottani anyagok részbeni
felhasználásán kívül 7.000 Ft összegbe került. Ezzel szemben bérlő a bérlői lakon végzett belső javítási
munkálatokat vállalta. (Új ajtók, ablakok, stb.)
A Hölgy utcai ház renoválása is elkerülhetetlen volt, s annak apróbb tételekben való elvégzése
nagy mértékben megdrágította volna azt. A rendbehozatal 9.219.- Ft-ba került.
Ezen összegek a költségvetésbe fel nem vett ún. dologi államsegélyekből lettek előlegezve
mindaddig, amíg az egyházmegyék járulékaikat meg nem térítik.
Számvevő jelenti, hogy a Theológiai Akadémia havi 1000 Ft, az egyházmegyék folyó évi április
1-től ezideig egyházmegyénként havi 300.- Ft, és az egyházkerület havi 6.300 Ft dologi államsegélyt kap.
Az ingatlanok jövedelmeiről jelentem, hogy a sári birtok félévi haszonbére, a Hölgy utcai ház bére
pontosan befolytak. A seregélyesi birtok bérlője ostrom előtti beszolgáltatásaival túlfizetésben van,
jelenleg mintegy 13.778.78 Ft-tal annak ellenére, hogy az 1944 őszén a theológia részére tárolt és
elszámolt 179 q búzát nem tekinti fizetménynek.
(H) Egyházkerületi tanács a jelentést tudomásul veszi.
40. jkvsz
Az 1946. évi őszi közgyűlés az egyházkerület és a theológiai akadémia dologi kiadásainak
fedezetére összesen 36.045.18 Ft kerületi járulékot vetett ki az egyházmegyékre.
Ezen összegre folyó évi május 3-án a külsősomogyi egyházmegye fizetett be összesen 395.57 Ft-t
és a budapesti egyházmegye 1000 Ft-t.
Az egyházmegyék a dologi kiadásaik fedezetére a kultuszminisztériumtól folyó évi április 1-től
havi 300 Ft dologi államsegélyt kaptak, tehát szeptember 30-ig egyenként 1800 Ft-t. Az egyházkerület
ezen államsegélyt nem utalta át az egyházmegyéknek, mivel a kivetett 36.045.18 Ft költségvetési hiány
ezideig nem folyt be.
Tekintettel arra, hogy vannak egyházmegyék, amelyeknek a járuléka alatta van a részére
folyósított dologi államsegély összegének, s annak kifizetése már indokolt, nagyon szükséges, hogy a
hátralékban levő egyházmegyék tartozásukat sürgősen rendezzék, hogy a dologi államsegélyek
kiutalhatók legyenek. - Az egyházmegyék számlái a következő tartozást tüntetik fel a mai napon:
Budapesti egyházmegye
Kecskeméti egyházmegye

Kivetés
Államsegély
11.065.45 Ft 1.800,-- Ft és fiz.
1.000.--Ft
6.923.84 Ft
1.800.-- Ft

Hátralék
8.255.45 Ft
5.123.84 Ft

Pesti egyházmegye
Pestkörnyéki egyházmegye
Solti egyházmegye
Vértesaljai egyházmegye

5.611.12 Ft
4.828.18 Ft
4.256.63 Ft
1.888.03 Ft

1.800.-- Ft
1.800.-- Ft
1.800.-- Ft
1.800.-- Ft

1.811.12 Ft
3.028.18 Ft
2.456.63 Ft
88.03 Ft

Kivetés
1.110.30 Ft
hátralék 500.-- Ft
1.476.06 Ft

Államsegély
1.800.-- Ft
1.800.-- Ft
1.800.-- Ft

Követelés
690.70 Ft
1.300.-- Ft
323.94 Ft

Ezen tartozásokkal szemben
Felsőbaranyai egyházmegye
Külsősomogyi egyházmegye
Tolnai egyházmegye

Ezek előterjesztése után számvevő javasolja, hogy az egyházkerületi tanács rendelje el, hogy a
hátralékos egyházmegyék kerületi járulékaikat sürgősen rendezzék, s kérje fel a számszéket, hogy
amennyiben csak lehetőség van rá, azoknak az egyházmegyéknek, amelyeknek követelése van az
egyházkerülettel szemben, mielőbb utalja ki a részükre járó összeget.
(H) Egyházkerületi tanács a javaslatot határozattá emeli.
41. jkvsz
Egyházkerületi tanácsülés tárgysorozata letárgyaltatván, a tanácsülés tagjai eléneklik a XC. zsoltár
9. versét, s püspök úr hálaadó imádságával egyházkerületi tanács jelen ülése véget ér.
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