
 

választási különkiadás 
2012. január 

Vadosfai Evangélikus Gyülekezet – 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13.     Telefon (egyházi): 06-20/824 
6887   

e-mail: vadosfa@lutheran.hu     honlap: http://vadosfa.lutheran.hu/  
 

A „Gyülekezeti hírmondó” gyülekezetünk honlapján is megtalálható. 

 
Február 26.-n Mihályiban és Gyórón, március 5.-n Vadosfán az istentisztelet – a közgyűlésre 
való tekintettel – elmarad.  
 
 
Kedves Testvérek! 
 
2012 az általános tisztújítás éve egyházunkban, amikor is minden szinten, minden tisztségre – a gyülekeze-
ti lelkészek és a püspökök kivételével – új választások történnek. Nehéz feladat előtt állunk, hogy ez a fo-
lyamat rendben, békességben és törvényesen, határidőre megtörténjen. Ehhez kérjük minden testvérünk 
segítségét és támogatását. 
A választással kapcsolatban módosítanunk kell az egyházközség Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
amely tervezet körlevelünkben megtalálható, s amelyet a február 26.-i közgyűlés fogadhat el. 
 
Most a gyülekezeti választások történnek, ill. egyházmegyei küldöttet választunk. 
 
Ki adhat le jelölést? A gyülekezet minden tagja. 
 
Ki választhat a jelöltek közül? Minden nagykorú, megkonfirmált egyházközségi tag, aki legalább az elmúlt 
évben anyagilag is hozzájárult a gyülekezet fenntartásához. Kérjük a testvéreket, ellenőrizzék, hogy 
az elmúlt évre is befizették-e az egyházfenntartási járulékukat, mivel ennek hiányában nem 
vehetnek részt sem a választásban, sem nem választhatók! Az elmaradás a február 26.-i köz-
gyűlésig pótolható! 
 
Ki választható meg egy adott tisztségre? Minden olyan jelölt, aki rendezett életű, nagykorú egyházközsé-
gi tag, aki legalább az elmúlt 1 évben anyagilag is hozzájárult a gyülekezet fenntartásához, nyilatkozik ar-

Meghívó 
 

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk gyülekezeteink minden tagját az alábbi alkalmakra: 
- Egyházközségi közgyűlés: 2012. február 26.-n, vasárnap Kisfaludon a ½ 10-kor kezdődő 

istentiszteletet követően.  
Napirend: 

- az Egyházközség Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
- az egyházközségi jelölőlista véglegesítése. 
 

- Egyházközségi közgyűlés 2012. március 4. vasárnap Mihályiban a ½ 10-kor kezdődő is-
tentiszteletet követően. 

Napirend:  
-  Egyházközségi választások. 

Vadosfai Evangélikus Egyházközség elnöksége 
 
A választás fontosságára tekintettel mindegyik alkalommal megjelenésükre számítunk! 



ról, hogy elfogadja a jelölést és szívesen áldoz idejéből és erejéből a gyülekezetre. Természetesen minden 
jelenleg hivatalban levő személy újra jelölhető és újraválasztható, de újak is felkerülhetnek a jelölőlistára. 
Célszerű úgy jelölni, hogy a jelölt tudjon róla. Az kerül megválasztásra, aki a leadott szavazatok legalább 
50 % + 1 szavazatot megkapta. 
Törvényeink értelmében az a presbiter ill. tisztségviselő, aki a presbiteri ülésről – egy választási cikluson 
belül – 3 alkalommal kimentés nélkül távol marad, tisztségéről, testületi tagságáról lemondottnak kell tekin-
teni! 
 
Jelen körlevelünkhöz mellékelünk egy Jelölőlistát, amelyen ajánlásokat lehet leadni az egyes tisztségekre. 
Kérjük, figyelmesen olvassák el a leírtakat, és tegyenek javaslatot az egyes tisztségekre, kiket látnának 
szívesen a gyülekezet vezetésében. Egy pozícióra többes jelölés is lehetséges. A jelölés leadható a gondno-
koknál, ill. az istentiszteletek alkalmával 2012. február 12-ig.  
 
Tájékoztatásul a jelenleg hivatalban levők névsora: 
 

Felügyelő:                 Dr. Győrffy Előd, Mihályi 
Másodfelügyelő:         Szalai Csaba, Vadosfa 
Jegyző:                     Sümeghy Péter, Mihályi 
Pénztáros:                 Kálmán Györgyné, Vadosfa 
Számvevőszéki elnök: Ódorné Árvai Margit, Kisfalud 
Számvevőszéki tagok: Pintér László, Mihályi 
Jelölő bizottság tagjai: Bálint Kálmán elnök 
 Kiss Előd 
 Tóth Jánosné 
                                

Vadosfa  
     gondnok:  ifj. Tompos Sándorné 
     presbiter:       Dan Andrásné 
                     Szakács Lajos 
Mihályi  
     gondnok:  Bálint Kálmán 
    presbiterek:   Horváth Gábor 
  Horváth Szabolcs 
  Kovács Gyula 
  Marics Sándorné 
  Molnár Lajosné 
  Pintér Gyula 
  Pintér László 
  Zsirai Lajos 
  Zsirai Tibor 
 
 
Kisfalud  
     gondnok:  Kálmán István 
 presbiterek:   Balogh Dénes 
  Balogh István 
  Gönye Imre 

  Kiss Előd 
  Nagy Árpád 
                     Pirka László 
                     Varga Imre 
Magyarkeresztúr 
     gondnok:  Kovács Imre 
     presbiterek:   Móritz Attila 
                     Németh Ferencné 
                     Németh Erzsébet 
                     Tóth Jánosné 
Zsebeháza  
    gondnok:  Náray Lajos 

presbiterek:   Gacs Jenő 
                     Kovacsics Pál 
Potyond  
     gondnok:  Kiss Bence 
    presbiterek:   Halász Zoltán 
                     Kiss László 
Gyóró 
     gondnok:  Kovács Béla 
 presbiterek:  Kovács István 
                     Kovács József 

 

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT - tervezet 

Név: Evangélikus Egyházközség, Vadosfa 

Székhely: Vadosfa, Kossuth u.13. - 9346, Telefon: 20/824 6887 



e-mail: vadosfa@lutheran.hu 

honlap: http://vadosfa.lutheran.hu  

Működési terület:  
- Vadosfa, mint anyagyülekezet;  
- Mihályi, Kisfalud, Magyarkeresztúr, Zsebeháza, Potyond, és Gyóró, mint leánygyüleke-

zet; valamint  
- Himod, Bogyoszló és Páli szórványként. 

A Vadosfai Evangélikus Egyházközség önálló jogi személy, a Magyarországi Evangélikus Egyház tör-
vényei szerint tagozódik a magasabb egyházkormányzati szintekhez. 
 
Az egyházközség lelkészi állást tart fenn. Presbitériumának létszáma: 25 fő. 

Istentiszteleti helyek: 

 
Vadosfa, Rákóczi tér 1., 
Mihályi Hunyadi u. 83., 
Kisfalud, Kossuth u. 37/a., 
Magyarkeresztúr, Kossuth u. 57., 
Zsebeháza, Kossuth u. 15., 
Potyond, Szabadság u. 
Gyóró, Fő u. 61. 

Döntéshozó és végrehajtó szervezetek: közgyűlés, presbitérium, elnökség (felügyelő és lelkész). A 
közgyűlés és a presbitérium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a határozatokat évenként sorszá-
mozva kell nyilvántartani. 
Az egyházközség tisztségviselői: lelkész, felügyelő, másodfelügyelő, számvevőszéki elnök, jegyző, 
pénztáros, az anyagyülekezet és a leánygyülekezetek gondnokai. 

 
Az anyagyülekezet és minden leánygyülekezet önálló presbitériummal rendelkezik, amelyek élén a 
gondnokok állnak, létszámuk a következő: 

Gyóró: 5 fő + 3 póttag 
Kisfalud: 8 fő + 3 póttag 
Magyarkeresztúr: 5 fő + 3 póttag 
Mihályi: 9 fő + 3 póttag 
Potyond: 5 fő + 3 póttag 
Zsebeháza: 5 fő + 3 póttag 
Vadosfa: 5 fő + 3 póttag 

 
Az összgyülekezet presbitériuma: lelkész, felügyelő, másodfelügyelő, jegyző, pénztáros, az anyagyü-
lekezet és a leánygyülekezetek gondnokai, valamint azok presbitériumaiból – egy meghatározott 
arányban választott tagokból – tevődik össze, amely élén a lelkész és a felügyelő áll. 
Az összgyülekezetben az anya- ill. leánygyülekezetek presbitériumai a következőképpen képviselte-
tik magukat: 

- 16 fő (a részgyülekezetek presbitériumainak választása alapján). A létszám az anya- ill. le-
ánygyülekezetek választói névjegyzékben szereplő személyek arányában került meghatáro-
zásra a következők szerint: 

 Gyóró  1 presbiter 
 Kisfalud 4 presbiter  
 Magyarkeresztúr 3 presbiter 
 Mihályi 5 presbiter 
 Potyond 1 presbiter 
 Zsebeháza 1 presbiter 
 Vadosfa 1 presbiter 



 
Minden gyülekezetrész presbitériuma kizárólag a saját ügyeiről dönthet, az összgyülekezetet érintő 
ügyekben (amely ügyekben a leánygyülekezetek anyagilag is érintettek - pl. vadosfai templom, pa-
rókia, gépkocsi) az összgyülekezeti presbitérium jogosult dönteni. 
 
A presbitériumot szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal össze kell hívni. Az összgyülekezeti presbi-
tériumot az elnökség hívja össze. Leányegyházban a presbiteri ülést a lelkész és a leányegyház gondnoka 
hívhatja össze! A presbitérium tagjai egynegyedének írásban előterjesztett kérelmére az elnökség köteles 15 
napon belüli időpontra presbiteri ülést összehívni. /2005. évi IV. törvény23.§ (1-2)/ 
 
Azok a részgyülekezeti presbiterek, akik nem tagjai az összgyülekezeti presbitériumnak, az 
összgyülekezeti presbiteri ülésre meghívást kapnak, amelyen tanácskozási joggal vehetnek részt. 
Olyan gyülekezeti tagok, akik hosszú időn keresztül aktív résztvevői voltak a gyülekezet életének, de 
koruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem vállalnak tisztséget, tiszteletbeli presbiternek megvá-
laszthatók. Az ülésekre ők is meghívást kapnak, amelyen tanácskozási joggal részt vehetnek. 
A tiszteletbeli presbiterek megválasztása határozatlan időre, a többi megválasztott mandátuma a 
választási ciklus végéig szól. 

 
Az egyházközség tisztségviselői és gyülekezeti tagjai választás alapján részt vesznek és ve-

hetnek az egyházmegye, egyházkerület és az országos egyház igazgatási, bíráskodási és törvényho-
zási feladatainak ellátásában. Az egyházközség tagjai részt vesznek a gyülekezeti alapítvány kurató-
riumában. Munkájukról évente egyszer beszámolnak a presbitériumnak. 

Az egyházközség munkáját szabályozó belső szabályzatok és rendelkezések:  

- Szervezeti és működési szabályzat, 
- Pénzügyi szabályzat, 
- Iratkezelési szabályzat, 
- Leltározási szabályzat. 
- Lelkészi hivatal működési ügyrendje, 
- Lakáshasználati megállapodás. 

Az egyházközség a vonatkozó törvényi előírásokon kívül az alábbi egyházi szolgálatot és egyházhoz 
kapcsolódó tevékenységet tartja többek között szükségesnek:  
- gyermek-istentisztelet, 
- bibliaóra, 
- szeretetvendégség, 
- lelkészi szolgálat gyülekezeten kívül (kór-

házban, stb.) gyülekezeti kirándulások, 
- egyházi és állami ünnepi alkalmak, 
- egyházzenei alkalmak, 
- ifjúsági táborok, 

- országos találkozók, 
- szórványmunka, 
- gyülekezeti alapítvány, 
- ökumenikus alkalmak, 
- önkormányzati kapcsolatok, 
- rászorulók támogatása, 
- iratterjesztés, 
- gyülekezeti körlevél. 

Az egyházi alkalmakat elsősorban a templomban, a gyülekezeti teremben vagy a rendező 
(szervező) által alkalmasnak talált helyen lehet megtartani a lelkész előzetes tájékoztatása mellett. 
Ha a rendezvénynek költségkihatása van, annak kifizetését az egyházközség elnöksége engedélyezi. 
A közösségi helyiségek egyházi, ökumenikus, egyesületi vagy egyéb célra (külső szervezeteknek is) 
átengedhető vagy bérbe adható az elnökség engedélyével, a presbitérium utólagos tájékoztatása 
mellett. 

A templom, a gyülekezeti ház, a kegytárgyak és a muzeális értékű emlékek megtekintése 
egyének és csoportok számára is engedélyezhető. Ilyenkor gondoskodni kell a látogatók megfelelő 
tájékoztatásáról és a vagyonvédelemről, melyért a lelkész vagy a látogatást engedélyező személyé-
ben felelős. 

A feladatok teljesítésének pénzügyi hátterét az egyházközség és az egyházi alapítvány a vo-
natkozó szabályok figyelembevételével biztosítja. A szabályzatok és a feladatok teljesítéséről éven-
ként a lelkészi jelentés számol be. 

Lezárva: 2012. jan. 26. Összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész 



Vadosfai Evangélikus Egyházközség - Jelölő lista 
(zárójelben a megválasztandó személyek száma) 

Az egyértelműség miatt célszerű a jelölt neve után még a lakcímét is beírni. 

 
Kérjük az ajánlásokat legkésőbb 2012. február 12-ig a gondnokoknál, a jelölőbizottság 

tagjainál, vagy az istentiszteleteken leadni. 
 

A következő tisztségekre az egyházközség bármelyik területén élőkre adható jelölés  
 

Egyházközségi felügyelő (1 fő):  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

 Másodfelügyelő (1 fő): ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

 Jegyző (1 fő): ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

 Pénztáros (1 fő): ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

 számvevőszéki elnök (1 fő): ………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………

  

 számvevőszéki tag (3 fő + 2 póttag): 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

Jelölőbizottsági tag (3 fő + 2 póttag): ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

Egyházmegyei küldött (1 fő + 2 póttag): ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 



 

A következő tisztségekre csak a saját gyülekezeti részben élőkre adható jelölés  
 

(kérjük a megfelelő gyülekezeti részt egyértelműen megjelölni, amelyre a jelölés szól – bekari-

kázni vagy aláhúzni!) 

Egyházközségi rész megnevezése:  Gyóró / Kisfalud / Magyarkeresztúr / Mihályi / 

Potyond / Zsebeháza / Vadosfa  

 Gondnok (1 fő): ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

 presbiter (ld. alább): ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

Tiszteletbeli presbiter: ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………… 

 

 

..……………………………………………     

az ajánlást adó aláírása 

 
 
 
Kérdés esetén forduljanak bizalommal a jelölőbizottság tagjaihoz, a következő elérhetőségen: 
 Bálint Kálmán 96/950 095; 20/824 2757 
 Kiss Előd 96/253 114; 20/478 2142 
 Tóth Jánosné 96/253 289; 20/824 7279 

Gyóró: 5 fő + 3 póttag 
Kisfalud: 8 fő + 3 póttag 
Magyarkeresztúr: 5 fő + 3 póttag 
Mihályi: 9 fő + 3 póttag 
Potyond: 5 fő + 3 póttag 
Zsebeháza: 5 fő + 3 póttag 
Vadosfa: 5 fő + 3 póttag 



Nyilatkozat 
 
Alulírott …………………………………………….. (név) ………………………………………………………… 
(lakcím) mint a Vadosfai Evangélikus Egyházközség választói névjegyzékében szereplő gyü-
lekezeti tag nyilatkozom a következő jelölésekkel kapcsolatban: 
 
……………………………………………………….. tisztségre a jelölést elfogadom / nem fogadom el. 
……………………………………………………….. tisztségre a jelölést elfogadom / nem fogadom el. 
……………………………………………………….. tisztségre a jelölést elfogadom / nem fogadom el. 
……………………………………………………….. tisztségre a jelölést elfogadom / nem fogadom el. 
……………………………………………………….. tisztségre a jelölést elfogadom / nem fogadom el. 
……………………………………………………….. tisztségre a jelölést elfogadom / nem fogadom el. 
……………………………………………………….. tisztségre a jelölést elfogadom / nem fogadom el. 
……………………………………………………….. tisztségre a jelölést elfogadom / nem fogadom el. 
……………………………………………………….. tisztségre a jelölést elfogadom / nem fogadom el. 
 
Kelt: 2012. ……………………………. 

………………………………………………….. 
aláírás 


