
1/1/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

Agape 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 az Agapé Evangélikus Szeretetszolgálat (Lajoskomárom) 

diakóniai intézmény 2015. évi beszámolóját 128.080 eFt mérleg főösszeggel és -1.832 eFt negatív 

eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/2/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

Baldauf 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 Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon (Pogány) 

diakóniai intézmény 2015. évi beszámolóját 120.775 eFt mérleg főösszeggel és 5.350 eFt pozitív 

eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/3/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

békéscsabai 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 Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai 

intézmény 2015. évi beszámolóját 413.693 eFt mérleg főösszeggel és 11.800 eFt pozitív eredménnyel 

elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

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

Bolla 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 Bolla Árpád Rákospalotai Evangélikus Szeretetotthon 

(Budapest-Rákospalota) diakóniai intézmény 2015. évi beszámolóját 222.950 eFt mérleg főösszeggel és 

9.696 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/5/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

kaposszekcsői 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 az Evangélikus Diakóniai Otthon (Kaposszekcső) diakóniai 

intézmény 2015. évi beszámolóját 124.889 eFt mérleg főösszeggel és 3.594 eFt pozitív eredménnyel 

elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/6/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

Élim 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 az Élim Evangélikus Szeretetotthon (Nyíregyháza) 



diakóniai intézmény 2015. évi beszámolóját 302.527 eFt mérleg főösszeggel és -4.275 eFt negatív 

eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/7/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

Emmaus 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 az Emmaus Evangélikus Szeretetotthon (Nyíregyháza) 

diakóniai intézmény 2015. évi beszámolóját 831.868 eFt mérleg főösszeggel és 4.670 eFt pozitív 

eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/8/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

Gyermeksziget diakóniai intézmény 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai bizottsága az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2005. évi IV. törvény 137. § (1) bekezdése alapján – utalva a törvény 132. § e) pontjára – a 

Gyermeksziget Evangélikus Családi Napközi (Piliscsaba) diakóniai intézmény 2015. évi beszámolóját 

2.390 eFt mérleg főösszeggel és -136 eFt negatív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/9/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

Kapernaum 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 Kapernaum Evangélikus Szeretetotthon (Gyenesdiás) 

diakóniai intézmény 2015. évi beszámolóját 398.709 eFt mérleg főösszeggel és 21.383 eFt pozitív 

eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/10/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

kondorosi 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 Kondorosi Nyugdíjasház diakóniai intézmény 2015. évi 

beszámolóját 116.805 eFt mérleg főösszeggel és 4.126 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/11/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

kőszegi 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 Kőszegi Evangélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény 

2015. évi beszámolóját 74.509 eFt mérleg főösszeggel és 2.881 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 



1/12/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

Lakos 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 Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat (Boba) 

diakóniai intézmény 2015. évi beszámolóját 28.428 eFt mérleg főösszeggel és 2.278 eFt pozitív 

eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/13/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

nádasdi 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 Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ diakóniai 

intézmény 2015. évi beszámolóját 78.706 eFt mérleg főösszeggel és 5.575 eFt pozitív eredménnyel 

elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/14/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

Oltalom 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 az Oltalom Szeretetszolgálat (Nyíregyháza) diakóniai 

intézmény 2015. évi beszámolóját 730.898 eFt mérleg főösszeggel és 5.073 eFt pozitív eredménnyel 

elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/15/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

Ótemplomi 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 az Ótemplomi Evangélikus Szeretetszolgálat (Szarvas) 

diakóniai intézmény 2015. évi beszámolóját 221.231 eFt mérleg főösszeggel és 22.108 eFt pozitív 

eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/16/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

kistarcsai 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 az Evangélikus Papnék Johannita Szeretetotthona 

(Kistarcsa) diakóniai intézmény 2015. évi beszámolóját 321.998 eFt mérleg főösszeggel és -993 eFt 

negatív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/17/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

pilisi 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 Pilis Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai intézmény 



2015. évi beszámolóját 14.437 eFt mérleg főösszeggel és 13.269 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/18/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

Sarepta 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 Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon, Idősek és 

Fogyatékos Személyek Otthona (Budapest) diakóniai intézmény 2015. évi beszámolóját 1.843.418 eFt 

mérleg főösszeggel és 27.114 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/19/2016.9 (III. 9.) országos elnökségi határozat 

Szedik 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 Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ diakóniai 

intézmény 2015. évi beszámolóját 553.080 eFt mérleg főösszeggel és 3.958 eFt pozitív eredménnyel 

elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/20/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

Tessedik 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 Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálat (Gödöllő) 

diakóniai intézmény 2015. évi beszámolóját 149.361 eFt mérleg főösszeggel és 5.419 eFt pozitív 

eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

1/21/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

Túrmezei diakóniai intézmény 2015. évi beszámolójáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai bizottsága az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2005. évi IV. törvény 137. § (1) bekezdése alapján – utalva a törvény 132. § e) pontjára – a Túrmezei 

Erzsébet Evangélikus Szeretetszolgálat (Balassagyarmat) diakóniai intézmény 2015. évi beszámolóját 

11.634 eFt mérleg főösszeggel és 421 eFt pozitív eredménnyel elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/1/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

Agape 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 az Agapé Evangélikus Szeretetszolgálat (Lajoskomárom) 

diakóniai intézmény 2016. évi költségvetését 124.942 e Ft bevételi és 122.507 eFt kiadási összeggel, 

8.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

http://www.evangelikus.hu/node/6/39401
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2/2/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

Baldauf 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 Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon (Pogány) 

diakóniai intézmény 2016. évi költségvetését 111.064 e Ft bevételi és 109.613 eFt kiadási összeggel, 

1.500 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/3/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

békéscsabai 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 Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai 

intézmény 2016. évi költségvetését 220.469 e Ft bevételi és 214.354 eFt kiadási összeggel, 13.000 eFt 

felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

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

Bolla 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 Bolla Árpád Rákospalotai Evangélikus Szeretetotthon 

(Budapest-Rákospalota) diakóniai intézmény 2016. évi költségvetését 150.377 e Ft bevételi és 143.584 

eFt kiadási összeggel, 22.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/5/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

kaposszekcsői 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 az Evangélikus Diakóniai Otthon (Kaposszekcső) diakóniai 

intézmény 2016. évi költségvetését 175.926 e Ft bevételi és 175.775 eFt kiadási összeggel, 6.500 eFt 

felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/6/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

Élim 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 az Élim Evangélikus Szeretetotthon (Nyíregyháza) 

diakóniai intézmény 2016. évi költségvetését 107.054 e Ft bevételi és 109.993 eFt kiadási összeggel, 0 

eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/7/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

Emmaus 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 az Emmaus Evangélikus Szeretetotthon (Nyíregyháza) 

diakóniai intézmény 2016. évi költségvetését 267.000 e Ft bevételi és 267.000 eFt kiadási összeggel, 

130.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/8/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

Gyermeksziget 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 Gyermeksziget Evangélikus Családi Napközi (Piliscsaba) 

diakóniai intézmény 2016. évi költségvetését 16.788 e Ft bevételi és 16.674 eFt kiadási összeggel, 100 

eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/9/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

Kapernaum 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 Kapernaum Evangélikus Szeretetotthon (Gyenesdiás) 

diakóniai intézmény 2016. évi költségvetését 127.660 e Ft bevételi és 120.379 eFt kiadási összeggel, 

2.700 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/10/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

kondorosi 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 Kondorosi Nyugdíjasház diakóniai intézmény 2016. évi 

költségvetését 106.619 e Ft bevételi és 95.691 eFt kiadási összeggel, 500 eFt felhalmozási kiadással 

elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/11/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat 

kőszeg 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 Kőszegi Evangélikus Szeretetotthon diakóniai intézmény 

2016. évi költségvetését 73.687 e Ft bevételi és 73.402 eFt kiadási összeggel, 1.528 eFt felhalmozási 

kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/12/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

Lakos 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 Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat (Boba) 

diakóniai intézmény 2016. évi költségvetését 100.457e Ft bevételi és 124.248 eFt kiadási összeggel, 0 eFt 

felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 



Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/13/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

nádasdi 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 Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ diakóniai 

intézmény 2016. évi költségvetését 93.690 e Ft bevételi és 93.632 eFt kiadási összeggel, 2.650 eFt 

felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/14/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

Oltalom 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 az Oltalom Szeretetszolgálat (Nyíregyháza) diakóniai 

intézmény 2016. évi költségvetését 393.602e Ft bevételi és 391.445 eFt kiadási összeggel, 900 eFt 

felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/15/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

Ótemplomi 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 az Ótemplomi Evangélikus Szeretetszolgálat (Szarvas) 

diakóniai intézmény 2016. évi költségvetését 363.536 e Ft bevételi és 355.796 eFt kiadási összeggel, 

33.700 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/16/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

kistarcsai 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 az Evangélikus Papnék Johannita Szeretetotthona 

(Kistarcsa) diakóniai intézmény 2016. évi költségvetését 89.344 e Ft bevételi és 89.319 eFt kiadási 

összeggel, 150 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/17/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

pilisi 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 Pilis Evangélikus Szeretetszolgálat diakóniai intézmény 

2016. évi költségvetését 100.548 e Ft bevételi és 116.010 eFt kiadási összeggel, 4.796 eFt felhalmozási 

kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/18/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  



Sarepta 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 Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon, Idősek és 

Fogyatékos Személyek Otthona (Budapest) diakóniai intézmény 2016. évi költségvetését 519.227 e Ft 

bevételi és 509.461 eFt kiadási összeggel, 30.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/19/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

Szedik 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 Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ diakóniai 

intézmény 2016. évi költségvetését 400.103 e Ft bevételi és 394.519 eFt kiadási összeggel, 5.000 eFt 

felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/20/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

Tessedik 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 Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálat (Gödöllő) 

diakóniai intézmény 2016. évi költségvetését 214.344 e Ft bevételi és 210.942 eFt kiadási összeggel, 

7.000 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 

 

 

2/21/2016. (III. 9.) országos elnökségi határozat  

Túrmezei 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 Túrmezei Erzsébet Evangélikus Szeretetszolgálat 

(Balassagyarmat) diakóniai intézmény 2016. évi költségvetését 42.068 e Ft bevételi és 41.663 eFt kiadási 

összeggel, 150 eFt felhalmozási kiadással elfogadja. 

Felelős: Buda Annamária 

Határidő: 2016. március 31. 
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