
4/1/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat 

Fébé diakóniai intézmény 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a FÉBÉ Evangélikus 

Szeretetszolgálat (Pilis) diakóniai intézmény 2015. évi 

beszámolóját 37.882 eFt mérleg főösszeggel és 5.409 eFt 

pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/1/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat 

aszódi köznevelési intézmény 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Aszódi Evangélikus 

Petőfi Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény 

2015. évi beszámolóját 431.437 eFt mérleg főösszeggel és -

12.520 eFt negatív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/2/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Szeberényi köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Szeberényi Gusztáv 

Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti 

Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium (Békéscsaba) köznevelési 

intézmény 2015. évi beszámolóját 1.433.584 eFt mérleg 

főösszeggel és 226.061 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/3/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

bonyhádi köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Bonyhádi Petőfi Sándor 

Evangélikus Gimnázium és Kollégium köznevelési 

intézmény 2015. évi beszámolóját 1.247.060 eFt mérleg 

főösszeggel és 232.210 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/4/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Fasori köznevelési intézmény 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Budapest-Fasori 

Evangélikus Gimnázium köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolóját 754.314 eFt mérleg főösszeggel és -4.872 eFt 

negatív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/5/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Deák Téri köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Deák Téri Evangélikus 

Gimnázium (Budapest) köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolóját 149.099 eFt mérleg főösszeggel és -5.850 eFt 

negatív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/6/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Rózsák tere köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Evangélikus 

Középiskolai Kollégium (Budapest) köznevelési intézmény 

2015. évi beszámolóját 326.119 eFt mérleg főösszeggel és 

13.994 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/7/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Podmaniczky köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Podmaniczky János 

Evangélikus Óvoda és Általános Iskola (Budapest) 

köznevelési intézmény 2015. évi beszámolóját 252.635 eFt 

mérleg főösszeggel és 19.531 eFt pozitív eredménnyel 

elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/8/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Sztehlo köznevelési intézmény 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Sztehlo Gábor 

Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

(Budapest) köznevelési intézmény 2015. évi beszámolóját 

374.923 eFt mérleg főösszeggel és 9.869 eFt pozitív 

eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/9/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

kiskőrösi köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Kiskőrösi Petőfi Sándor 

Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Kertészeti Szakközépiskola köznevelési intézmény 2015. 

évi beszámolóját 618.500 eFt mérleg főösszeggel és 76.597 

eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 



 

5/10/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

lajoskomáromi köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Kerekerdő Evangélikus 

Óvoda (Lajoskomárom) köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolóját 17.082 eFt mérleg főösszeggel és 374 eFt 

pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/11/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Katicabogár köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Katicabogár Evangélikus 

Német Nemzetiségi Óvoda (Mezőberény) köznevelési 

intézmény 2015. évi beszámolóját 18.221 eFt mérleg 

főösszeggel és 41 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/12/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

mezőberényi köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Mezőberényi Petőfi 

Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 

(Mezőberény) köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolóját 491.873 eFt mérleg főösszeggel és 46.651 eFt 

pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/13/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

miskolci köznevelési intézmény 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Evangélikus Kossuth 

Lajos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai 

Szakközépiskola (Miskolc) köznevelési intézmény 2015. 

évi beszámolóját 487.994 eFt mérleg főösszeggel és -1.384 

eFt negatív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/14/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

nyíregyházi gimnázium köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Nyíregyházi Evangélikus 

Kossuth Lajos Gimnázium (Nyíregyháza) köznevelési 

intézmény 2015. évi beszámolóját 667.387 eFt mérleg 

főösszeggel és -764 eFt negatív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/15/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

nyíregyházi kollégium köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Luther Márton Kollégium 

(Nyíregyháza) köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolóját 324.807 eFt mérleg főösszeggel és -7.610 eFt 

negatív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/16/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

soltvadkerti köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Kossuth Lajos 

Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

(Soltvadkert) köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolóját 286.009 eFt mérleg főösszeggel és 41.809 eFt 

pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/17/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Berzsenyi köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Berzsenyi Dániel 

Evangélikus (Líceum) és Gimnázium Szakközépiskola és 

Kollégium (Sopron) köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolóját 974.627 eFt mérleg főösszeggel és 146.867 

eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/18/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Eötvös köznevelési intézmény 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Eötvös József 

Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 

(Sopron) köznevelési intézmény 2015. évi beszámolóját 

253.258 eFt mérleg főösszeggel és -13.738 eFt negatív 

eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/19/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Benka köznevelési intézmény 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Benka Gyula 

Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 

Óvoda (Szarvas) köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolóját 190.819 eFt mérleg főösszeggel és 0 eFt 

eredménnyel elfogadja. 



Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

45/20/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Vajda köznevelési intézmény 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Vajda Péter Evangélikus 

Gimnázium (Szarvas) köznevelési intézmény 2015. évi 

beszámolóját 46.179 eFt mérleg főösszeggel és 149 eFt 

eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

5/21/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

EPSZTI köznevelési intézmény 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Evangélikus Pedagógiai-

szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet (Budapest) 

köznevelési intézmény 2015. évi beszámolóját 78.016 eFt 

mérleg főösszeggel és 28.083 eFt pozitív eredménnyel 

elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/1/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

aszódi köznevelési intézmény 2016. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Aszódi Evangélikus 

Petőfi Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény 

2016. évi költségvetését 504.709 eFt bevételi és 477.048 

eFt kiadási összeggel, 105.000 eFt felhalmozási kiadással 

elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/2/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Szeberényi köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Szeberényi Gusztáv 

Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti 

Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium (Békéscsaba) köznevelési 

intézmény 2016. évi költségvetését 805.865 eFt bevételi és 

705.171 eFt kiadási összeggel, 384.000 eFt felhalmozási 

kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/3/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

bonyhádi köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Bonyhádi Petőfi Sándor 

Evangélikus Gimnázium és Kollégium köznevelési 

intézmény 2016. évi költségvetését 745.500 eFt bevételi és 

738.000 eFt kiadási összeggel, 15.000eFt felhalmozási 

kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/4/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Fasori köznevelési intézmény 2016. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Budapest-Fasori 

Evangélikus Gimnázium köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetését 335.205 eFt bevételi és 345.268 eFt kiadási 

összeggel, 2.500 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/5/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Deák Téri köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Deák Téri Evangélikus 

Gimnázium (Budapest) köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetését 287.006 eFt bevételi és 286.506 eFt kiadási 

összeggel, 15.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/6/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Rózsák tere köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Evangélikus 

Középiskolai Kollégium (Budapest) köznevelési intézmény 

2016. évi költségvetését 110.551 eFt bevételi és 108.630 

eFt kiadási összeggel, 1.000 eFt felhalmozási kiadással 

elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/7/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Podmaniczky köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Podmaniczky János 

Evangélikus Óvoda és Általános Iskola (Budapest) 

köznevelési intézmény 2016. évi költségvetését 331.625 eFt 

bevételi és 331.015 eFt kiadási összeggel, 13.000 eFt 

felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/8/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Sztehlo köznevelési intézmény 2016. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Sztehlo Gábor 



Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

(Budapest) köznevelési intézmény 2016. évi költségvetését 

504.130 eFt bevételi és 503.574 eFt kiadási összeggel, 

6.987 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/9/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

kiskőrösi köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Kiskőrösi Petőfi Sándor 

Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Kertészeti Szakközépiskola köznevelési intézmény 2016. 

évi költségvetését 843.268 eFt bevételi és 767.712 eFt 

kiadási összeggel, 10.550 eFt felhalmozási kiadással 

elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/10/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

lajoskomáromi köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Kerekerdő Evangélikus 

Óvoda (Lajoskomárom) köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetését 66.289 eFt bevételi és 59.433 eFt kiadási 

összeggel, 100 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/11/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Katicabogár köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Katicabogár Evangélikus 

Német Nemzetiségi Óvoda (Mezőberény) köznevelési 

intézmény 2016. évi költségvetését 78.956 eFt bevételi és 

77.483 eFt kiadási összeggel, 0 eFt felhalmozási kiadással 

elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/12/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

mezőberényi köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Mezőberényi Petőfi 

Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 

(Mezőberény) köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetését 631.150 eFt bevételi és 600.672 eFt kiadási 

összeggel, 74.987 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/13/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

miskolci köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Evangélikus Kossuth 

Lajos Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai 

Szakközépiskola (Miskolc) köznevelési intézmény 2016. 

évi költségvetését 696.866 eFt bevételi és 696.838 eFt 

kiadási összeggel, 34.000 eFt felhalmozási kiadással 

elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/14/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

nyíregyházi gimnázium köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Nyíregyházi Evangélikus 

Kossuth Lajos Gimnázium (Nyíregyháza) köznevelési 

intézmény 2016. évi költségvetését 322.928 eFt bevételi és 

320.140 eFt kiadási összeggel, 29.381 eFt felhalmozási 

kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/15/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

nyíregyházi kollégium köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Luther Márton Kollégium 

(Nyíregyháza) köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetését 140.635 eFt bevételi és 140.529 eFt kiadási 

összeggel, 500 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/16/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

soltvadkerti köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Kossuth Lajos 

Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

(Soltvadkert) köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetését 478.516 eFt bevételi és 462.588 eFt kiadási 

összeggel, 43.805 eFt felhalmozási kiadással, az alapfokú 

művészetoktatás 6 telephellyel történő bővítése esetén 

487.511 eFt bevételi és 466.347 eFt kiadási összeggel, 

43.805 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/17/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Líceum köznevelési intézmény 2016. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Berzsenyi Dániel 

Evangélikus (Líceum) és Gimnázium Szakközépiskola és 

Kollégium (Sopron) köznevelési intézmény 2016. évi 



költségvetését 541.893 eFt bevételi és 486.302 eFt kiadási 

összeggel, 48.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/18/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Eötvös köznevelési intézmény 2016. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Eötvös József 

Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 

(Sopron) köznevelési intézmény 2016. évi költségvetését 

218.531 eFt bevételi és 248.863 eFt kiadási összeggel, 0 eFt 

felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/19/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Benka köznevelési intézmény 2016. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Benka Gyula 

Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 

Óvoda (Szarvas) köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetését 430.301 eFt bevételi és 430.301 eFt kiadási 

összeggel, 0 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/20/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Vajda köznevelési intézmény 2016. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Vajda Péter Evangélikus 

Gimnázium (Szarvas) köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetését 187.071 eFt bevételi és 187.071 eFt kiadási 

összeggel, 9.300 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

6/21/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

EPSZTI köznevelési intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Evangélikus Pedagógiai-

szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet (Budapest) 

köznevelési intézmény 2016. évi költségvetését 138.160 eFt 

bevételi és 134.382 eFt kiadási összeggel, 6.660 eFt 

felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

7/1/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

EHE felsőoktatási intézmény 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Evangélikus 

Hittudományi Egyetem (Budapest) felsőoktatási intézmény 

2015. évi beszámolóját 551.226 eFt mérleg főösszeggel és 

37.307 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

7/2/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Luther Otthon felsőoktatási intézmény 2015. évi 

beszámolójáról 
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Luther Otthon 

Szakkollégium (Budapest) felsőoktatási intézmény 2015. 

évi beszámolóját 18.721 eFt mérleg főösszeggel és 4.141 

eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

7/3/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Roma Szakkollégium felsőoktatási intézmény 2015. évi 

beszámolójáról 
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Evangélikus Roma 

Szakkollégium (Nyíregyháza) felsőoktatási intézmény 

2015. évi beszámolóját 34.865 eFt mérleg főösszeggel és 

16.948 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

8/1/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

EHE felsőoktatási intézmény 2016. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Evangélikus 

Hittudományi Egyetem (Budapest) felsőoktatási intézmény 

2016. évi költségvetését 327.100 eFt bevételi és 317.634 

eFt kiadási összeggel, 25.200 eFt felhalmozási kiadással 

elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

8/2/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Luther Otthon felsőoktatási intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Luther Otthon 

Szakkollégium (Budapest) felsőoktatási intézmény 2016. 

évi költségvetését 39.523 eFt bevételi és 38.627 eFt kiadási 

összeggel, 0 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

8/3/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Roma Szakkollégium felsőoktatási intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Evangélikus Roma 

Szakkollégium (Nyíregyháza) felsőoktatási intézmény 

2016. évi költségvetését 53.451 eFt bevételi és 53.380 eFt 



kiadási összeggel, 0 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

9/1/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

kőszegi köznevelési intézmény 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Evangélikus 

Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző 

Iskola és Kollégium (Kőszeg) köznevelési intézmény 2015. 

évi beszámolóját 399.160 eFt mérleg főösszeggel és -

36.172 eFt negatív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

9/2/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

kőszegi köznevelési intézmény 2016. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Evangélikus 

Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző 

Iskola és Kollégium (Kőszeg) köznevelési intézmény 2016. 

évi költségvetését 278.946 eFt bevételi és 328.092 eFt 

kiadási összeggel, 2.450 eFt felhalmozási kiadással 

elfogadja. 

Felelős: Varga Márta 

Határidő: 2016. június 3. 

 

 

10/1/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

bács-kiskuni egyházmegye 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Bács-Kiskuni 

Evangélikus Egyházmegye 2015. évi beszámolóját 5.129 

eFt bevételi és 6.817 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

10/2/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

budai egyházmegye 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Budai Evangélikus 

Egyházmegye 2015. évi beszámolóját 7.068 eFt bevételi és 

7.246 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

10/3/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

fejér-komáromi egyházmegye 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Fejér-Komáromi 

Evangélikus Egyházmegye 2015. évi beszámolóját 7.731 

eFt bevételi és 7.700 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

10/4/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

győr-mosoni egyházmegye 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Győr-Mosoni 

Evangélikus Egyházmegye 2015. évi beszámolóját 13.863 

eFt bevételi és 8.142 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

10/5/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

kelet-békési egyházmegye 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Kelet-Békési 

Evangélikus Egyházmegye 2015. évi beszámolóját 5.909 

eFt bevételi és 4.238 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

10/6/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

nógrádi egyházmegye 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Nógrádi Evangélikus 

Egyházmegye 2015. évi beszámolóját 5.845 eFt bevételi és 

5.809 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

10/7/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

pesti egyházmegye 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Pesti Evangélikus 

Egyházmegye 2015. évi beszámolóját 6.718 eFt bevételi és 

6.983 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

10/8/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

somogy-zalai egyházmegye 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Somogy-Zalai 

Evangélikus Egyházmegye 2015. évi beszámolóját 5.459 

eFt bevételi és 5.027  eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

10/9/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

veszprémi egyházmegye 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Veszprémi Evangélikus 

Egyházmegye 2015. évi beszámolóját 6.352 eFt bevételi és 

6.511 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 



 

10/10/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

tolna-baranyai egyházmegye 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Tolna-Baranyai 

Evangélikus Egyházmegye 2015. évi beszámolóját 6.107 

eFt bevételi és 6.545 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

10/11/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

nyugat-békési egyházmegye 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Nyugat-Békési 

Evangélikus Egyházmegye 2015. évi beszámolóját 4.687 

eFt bevételi és 4.660 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

10/12/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

soproni egyházmegye 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Soproni Evangélikus 

Egyházmegye 2015. évi beszámolóját 5.499 eFt bevételi és 

4.984 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

10/13/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

borsod-hevesi egyházmegye 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Borsod-Hevesi 

Evangélikus Egyházmegye 2015. évi beszámolóját 5.384 

eFt bevételi és 6.360 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

10/14/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

hajdú-szabolcsi egyházmegye 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Hajdú-Szabolcsi 

Evangélikus Egyházmegye 2015. évi beszámolóját 9.328 

eFt bevételi és 8.636 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

10/15/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

észak-pest megyei egyházmegye 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos gazdasági 

bizottsága az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2005. évi IV. törvény 137. § (1) bekezdése alapján – utalva 

132. § d) pontjára – az Északi-Pesti Evangélikus 

Egyházmegye 2015. évi beszámolóját 5.025 eFt bevételi és 

5.009 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

10/16/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

vasi egyházmegye 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Vasi Evangélikus 

Egyházmegye 2015. évi beszámolóját 7.776 eFt bevételi és 

7.475 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

10/17/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

dél-pest megyei egyházmegye 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Dél-Pest Megyei 

Evangélikus Egyházmegye 2015. évi beszámolóját 6.092 

eFt bevételi és 4.438 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

11/1/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

bács-kiskuni egyházmegye 2016. évi költségvetéséről  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Bács-Kiskuni Megyei 

Evangélikus Egyházmegye 2016. évi költségvetését 5.122 

eFt bevételi és 5.044 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

11/2/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

kelet-békési egyházmegye 2016. évi költségvetéséről  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Kelet-Békési Megyei 

Evangélikus Egyházmegye 2016. évi költségvetését 5.356 

eFt bevételi és 4.477 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

11/3/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

pesti egyházmegye 2016. évi költségvetéséről  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Pesti Evangélikus 

Egyházmegye 2016. évi költségvetését 7.126 eFt bevételi és 

7.126 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

11/4/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

budai egyházmegye 2016. évi költségvetéséről  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Budai Evangélikus 

Egyházmegye 2016. évi költségvetését 7.210 eFt bevételi és 



7.756 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

11/5/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

nógrádi egyházmegye 2016. évi költségvetéséről  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Nógrádi Evangélikus 

Egyházmegye 2016. évi költségvetését 5.686 eFt bevételi és 

6.483 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

11/6/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

fejér-komáromi egyházmegye 2016. évi költségvetéséről  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Fejér-Komáromi 

Evangélikus Egyházmegye 2016. évi költségvetését 7.517 

eFt bevételi és 10.507 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

11/7/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

győr-mosoni egyházmegye 2016. évi költségvetéséről  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Győr-Mosoni 

Evangélikus Egyházmegye 2016. évi költségvetését 4.973 

eFt bevételi és 5.829 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

11/8/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

somogy-zalai egyházmegye 2016. évi költségvetéséről  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Somogy-Zalai 

Evangélikus Egyházmegye 2016. évi költségvetését 5.303 

eFt bevételi és 5.469 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

11/9/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

veszprémi egyházmegye 2016. évi költségvetéséről  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Veszprémi Evangélikus 

Egyházmegye 2016. évi költségvetését 4.991 eFt bevételi és 

5.053 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

11/10/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

tolna-baranyai egyházmegye 2016. évi költségvetéséről  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Tolna-Baranyai 

Evangélikus Egyházmegye 2016. évi költségvetését 5.515 

eFt bevételi és 5.139 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

11/11/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

nyugat-békési egyházmegye 2016. évi költségvetéséről  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Nyugat-Békési 

Evangélikus Egyházmegye 2016. évi költségvetését 4.575 

eFt bevételi és 4.240 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

11/12/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

soproni egyházmegye 2016. évi költségvetéséről  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Soproni Evangélikus 

Egyházmegye 2016. évi költségvetését 5.525 eFt bevételi és 

5.422 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

11/13/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

borsod-hevesi egyházmegye 2016. évi költségvetéséről  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Borsod-Hevesi 

Evangélikus Egyházmegye 2016. évi költségvetését 5.604 

eFt bevételi és 6.423 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

11/14/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

hajdú-szabolcsi egyházmegye 2016. évi költségvetéséről  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Hajdú-Szabolcsi 

Evangélikus Egyházmegye 2016. évi költségvetését 23.135 

eFt bevételi és 11.265 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

11/15/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

észak-pest megyei egyházmegye 2016. évi 

költségvetéséről  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján az Észak-Pest Megyei 

Evangélikus Egyházmegye 2016. évi költségvetését 8.118 

eFt bevételi és 7.866 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

11/16/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

vasi egyházmegye 2016. évi költségvetéséről  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 



az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Vasi Evangélikus 

Egyházmegye 2016. évi költségvetését 7.822 eFt bevételi és 

7.145 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

11/17/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

dél-pest megyei egyházmegye 2016. évi költségvetéséről  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § d) pontja alapján a Dél-Pest Megyei 

Evangélikus Egyházmegye 2016. évi költségvetését 5.535 

eFt bevételi és 4.590 eFt kiadási összeggel jóváhagyja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 3.  

 

 

12/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Luther Kiadó tájékoztatási intézmény 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján  a Luther Kiadó 

tájékoztatási intézmény 2015. évi beszámolóját 176.228 eFt 

mérleg főösszeggel és 1.558 eFt pozitív eredménnyel 

elfogadja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. május 12.  

 

 

13/1/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

révfülöpi konferencia- és üdülőközpont 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Ordass Lajos 

Evangélikus Oktatási Központ (Révfülöp) intézmény 2015. 

évi beszámolóját 94.868 eFt mérlegfőösszeggel és 1.020 

eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. május 12.  

 

 

13/2/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

balatonszárszói konferencia- és üdülőközpont 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Evangélikus 

Konferencia és Missziói Otthon (Balatonszárszó) 

intézmény 2015. évi beszámolóját 116.640 eFt 

mérlegfőösszeggel és 8.188 eFt pozitív eredménnyel 

elfogadja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. május 12.  

 

 

14/1/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Béthel missziói intézmény 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Béthel Missziói Otthon 

(Piliscsaba) intézmény 2015. évi beszámolóját 15.677 eFt 

mérlegfőösszeggel és 1.482 eFt pozitív eredménnyel 

elfogadja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. május 12.  

 

 

 

14/2/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

cinkotai missziói intézmény 2015. évi beszámolójáról  

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Evangélikus Missziói 

Központ (Cinkota) 2015. évi beszámolóját 3.777 eFt 

mérlegfőösszeggel és 353 eFt negatív eredménnyel 

elfogadja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. május 12.  

 

 

15/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Kántorképző egyházzenei intézmény 2015. évi 

beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Kántorképző Intézet (Fót) 

2015. évi beszámolóját 28.308 eFt mérlegfőösszeggel és 

787 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. május 12.  

 

 

16/1/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

révfülöpi konferencia- és üdülőközpont 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Ordass Lajos 

Evangélikus Oktatási Központ (Révfülöp) intézmény 2016. 

évi költségvetését 62.450 eFt bevételi és 56.298 eFt kiadási 

összeggel, 6.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. május 12.  

 

 

16/2/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

balatonszárszói konferencia- és üdülőközpont 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Evangélikus 

Konferencia és Missziói Otthon (Balatonszárszó) 

intézmény 2016. évi költségvetését 91.025 eFt bevételi és 

90.187 eFt kiadási összeggel, 8.000 eFt felhalmozási 

kiadással elfogadja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. május 12.  

 

 

17/1/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Béthel missziói intézmény 2016. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Béthel Missziói Otthon 

(Piliscsaba) intézmény 2016. évi költségvetését 34.113 eFt 

bevételi és 34.113 eFt kiadási összeggel, 500 eFt 



felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. május 12.  

 

 

17/1/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

cinkotai missziói intézmény 2016. évi költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján az Evangélikus Missziói 

Központ (Cinkota) 2016. évi költségvetését 23.780 eFt 

bevételi és 23.732 eFt kiadási összeggel, 0 eFt felhalmozási 

kiadással elfogadja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. május 12.  

 

 

18/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Kántorképző egyházzenei intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Kántorképző Intézet (Fót) 

2016. évi költségvetését 28.504 eFt bevételi és 28.494 eFt 

kiadási összeggel, 300 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. május 12.  

 

 

19/2016. (V. 4.) országos elnökségi határozat  

Fébé diakóniai intézmény 2016. évi költségvetéséről 
A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a FÉBÉ Evangélikus Sze-

retetszolgálat (Pilisi) diakóniai intézmény 2016. évi költ-

ségvetését 163.000 eFt bevételi és 162.939 eFt kiadási ös--

szeggel, 4.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. június 30. 

 

 

20/2016. (VI. 22.) országos elnökségi határozat  

Luther Kiadó tájékoztatási intézmény 2016. évi 

költségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Luther Kiadó 

tájékoztatási intézmény 2016. évi költségvetését 293.477 

eFt bevételi és 291.375 eFt kiadási összeggel, 1.800 eFt 

felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Csorba Gábor 

Határidő: 2016. június 30. 

 

 

21/2016. (VI. 22.) országos elnökségi határozat  

Kapernaum diakóniai intézmény 2016. évi 

pótköltségvetéséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos elnöksége 

az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. 

törvény 132. § e) pontja alapján a Kapernaum Evangélikus 

Szeretetotthon (Gyenesdiás) diakóniai intézmény 2016. évi 

pótköltségvetését 127.660 eFt bevételi és 121.575 eFt 

kiadási összeggel, 2.700 eFt felhalmozási kiadással 

elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. június 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


