
Homoki Olga 

Verbáné Győri Judit 

Kedves Testvérek! 

Egyházunkban 6 évenként tisztújítás (választás) van, s ennek most 

érkezett el az ideje. Időpont (ha Isten is úgy akarja. 

március 25. Virágvasárnap 

A gyülekezetet az egyházi és világi kapcsolatokban az Elnökség – a 

lelkész és a felügyelő – együttesen képviseli. A világi vezető tehát a 

felügyelő. 

Választó és választható az, aki a gyülekezet tagja: regisztrált, részt 

vállal gyülekezet lelki és anyagi működésében. Az lesz választható, 

aki jelölnek a gyülekezet tagjai (vagy megkeresi a jelölőbizottság).  

Jelenlegi tisztségviselők és presbiterek (jelölhetők újra) 

TISZTSÉGVISELŐK 

* FELÜGYELŐ 

* GONDNOK 

* SZÁMVEVŐSZÉKI ELNÖK 

     Bujdosóné Sztruhár Szilvia 

* JEGYZŐ    dr.  Tengölics Márta  

* PÉNZTÁROS     

* KÁNTOR 

Jelenleg van felügyelő-helyettes tisztségviselő is.  
 

Ha nincs másodfelügyelő, akkor a gondnok, illetve ennek hiányában a jegyző 
a felügyelő helyettese. 

 

Presbiterek (jelenleg):  

Feinekné Uzon Zsuzsanna, Pathóné Nemes Anita, Horváth 

Tamás, Orbán László (nem vállalja a következő ciklusban) 

 

Antal Gergely  



Kérjük, hogy amennyiben presbiternek jelölne valakit, tudakolja 

meg mely területért vállalna különös felelősséget, hisz mindenki 

más-más talentumot kapott Istentől, mellyel közös lelki otthonunk – 

a gyülekezet – életében munkálkodni tud! Amennyiben írásban jelöl, 

természetesen megteheti név nélküli cédulán is a kihelyezett 

dobozba bedobva! 

A lelkész, a Presbitérium és a jelölőbizottság Isten előtt imádságban 

hordozva az alábbiak szerint fogalmazta meg a tisztségviselők és 

presbiterek gyülekezetvezetői tevékenységének alapjait.  

Amennyiben Ön, vagy jelöltje más – a gyülekezeti élet 

szempontjából fontos – munkaterületet is lát a felsoroltakon kívül, 

akkor a jelölés mellé annak a területnek az Ön szerinti tartalmát is 

írja le röviden a jelöléssel együtt. 

Minden tisztségviselőre és presbiterre érvényes szempontok: 

- „rendezett életvitel”  

- „gyülekezeti tagság” 

- hívő, imádkozó élet 

- vállalja a tisztségből eredő, illetve egy gyülekezeti szolgálati 
terület koordinációjával kapcsolatos feladatokat 

Szolgálati területek  

- istentiszteleti szolgálat 

- tanítói szolgálat 

- elköteleződés / rendszeres alkalmak területe 

- misszió 

- diakónia (gyakorlati segítségnyújtás) 

- háttér szolgálatok 

- testvérgyülekezeti kapcsolatok 

- pénzügyi segítő 

 

 



VÁLASZTANDÓK 

felügyelő: a lelkésszel együtt a gyülekezet vezetője 

gondnok: a gyülekezet ingatlanjainak és eszközeinek felelőse; 
feladata az üzemeltetés, karbantartás (állagmegóvás) felügyelete, 
megszervezése, azaz „műszaki/üzemeltetési felelős”  

- szervezze meg a „karbantartó, kertgondozó, házgondnoki” 
csapatot 

- kísérje figyelemmel az épületek (külső) állapotát, és intézkedjen 
a szükséges javításokról 

pénztáros: „gazdasági vezető” - felügyeli a gyülekezet pénzügyeit, 

gazdálkodását, előkészíti a költségvetést, zárszámadást, 

közreműködik a forrásteremtésben (egyházi és világi pályázatok), 

kapcsolatot tart a gyülekezet alapitványának kuratóriumával, a 

gyülekezet pénzügyeit átlátja 

számvevőszéki elnök: az egyházközség, az egyházközség 
intézményeinek és gazdálkodási egységeinek  gazdálkodását 
ellenőrzi 

jegyző: közgyülési és presbiteri ülések jegyzőkönyveinek vezetése 
(ez a törvény szerint is); a gyülekezet „krónikása”, felelős a nem-
pénzügyi nyilvántartásokért (pl. egyházközségi névjegyzék, 
határozatok nyilvántartása stb.); az elnökséggel együtt felelős az 
egyházi ls világi törvényeknek megelelő működésért (törvényesség) 

 [kántor (automatikusan tagja a presbitériumnak)] 

7 fő presbiter (felelősségi területre) 

• Istentiszteleti szolgálat 

• tanítói szolgálat 

• elköteleződött gyülekezeti tagokért, csoportokért felelős 
/ rendszeres alkalmak területe 

• misszió 

• diakónia (gyakorlati segítségnyújtás) 

• háttér szolgálatok 

• testvérgyülekezeti kapcsolatok 

• pénzügyi segítő 
továbbá 

2 fő számvevőszéki tag és egyházmegyei közgyűlési küldött 


