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1. Beszámoló az előző választmányi ülés óta eltelt időszak eseményeiről  

Csernaburczky F. elnök 

1) Tagrevízió: 2017. nyarán elvégeztük a tagrevíziót. 390 levelet küldtünk ki az előző 

elnökségtől kapott címlistán szereplő ORTE tagoknak, kérve őket tagságuk 

megerősítésére és elérhetőségük (elektronikus és levelezési cím) frissítésére. 

66 megerősítő választ kaptunk. 

11 intézmény fizetett számlánkra támogatói díjat: 

1. Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium, Budapest 

2. Szentendrei Református Gimnázium 

3. Csomasz Tóth Kálmán Ref. Alapfokú Művészeti Iskola, Dédestapolcsány 

4. Miskolc-Diósgyőri Ref. Általános Iskola és Óvoda 

5. Ecsedi Báthory István Ref. Ált. Isk., Gimn. és Kollégium, Nagyecsed 

6. Szenczi Molnár Albert Ref. Általános Iskola, Budapest 

7. Arany János Ref. Gimn. és Szakképző Iskola, Nagykőrös 

8. Irinyi János Református Oktatási Központ, Kazincbarcika 

9. Lévay József Református Gimnázium, Miskolc 

10. Kazinczy Ferenc Ref. Általános Iskola, Felsőzsolca 

11. Szerencsi Rákóczi Zsigmond Ref. Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és AMI 

2) Együttműködés a Nemzeti Pedagógus Karral. Meghívást kaptunk a májusi Sonkádi 

Konferenciára, melyen nem tudtunk részt venni. El fogják küldeni az elkészített 

együttműködési szerződést, melynek megírásában részt vettünk, s amennyiben a 

közgyűlés támogatja, aláírom. 

3) Regionális Konferenciát tartottunk 2017. novemberében Miskolcon, a Lévay József 

Református Gimnáziumban. Előadásokat láttunk az iskola jó gyakorlatáról, valamint 

múzeumlátogatáson vettünk részt. 

4) Zsinati támogatást kaptunk egy fél állásra az ORTE ügyeinek intézésére. Sajnos nem 

sikerült embert találni. 

5) Számlák befizetése rendben megtörtént. 

6) Az IV (Protestáns Oktatási Intézmények Nemzetközi Szervezete) felé a tagfenntartás és 

a tagdíj befizetése megtörtént. 

7) Mónus Béla alelnök úr búcsúztatásán részt vettünk. 1 percig emlékezzünk rá. „Az 

igaznak emlékezete áldott.” (Péld 10,7) 



8) Cégkapu regisztráció, elszámolás és adóbevallás megtörtént, könyvelőnk, Cserhalmi 

Judit végezte. Határidőig minden kötelezettségnek eleget tettünk az állam felé. Már nem 

vagyunk közhasznú szervezet, mégis fogadhatjuk az 1%-ot. 

 

2.  2017. évi pénzügyi beszámoló, elszámolás 

Csernaburczky F.  

Elkészült a 2017. évi zárszámadás, amit a számvizsgáló bizottság (Eszenyi Balázs, Nagyné 

Papp Róza) áttanulmányozott és véleményezett. (lsd. melléklet) Várom a választmány 

véleményét. Hozzászólás nincs. 

1/2018. (VI.28.) Vh. választmányi határozat: a számvizsgáló bizottság beszámolójának 

elfogadása. 

A 2017. évi mérleget részletesen átnézzük (lsd. melléklet). Észrevétel nincs.  

2/2018. (VI.28.) Vh. választmányi határozat: a 2017. évi zárószámadás elfogadása. 

 

3. 2018. évi költségvetés 

Csernaburczky F. 

Van áthozat 2017-ről a házipénztárban és az OTP direkt számlán is. Ezen a számlán szoktuk 

utalással egyenlíteni a befizetéseket, csekkeket.  

A költségvetés bevételi része a tagdíjakból és az intézményi támogatásokból tevődik össze, 

évente 8-10 intézmény támogatja az egyesületet. Kérem, mindenki próbálja propagálni az 

intézményi támogatásokat. Amennyiben a zsinati támogatást is be tudjuk forgatni másképpen, 

az még módosíthatja a bevételi oldalt. Tud a választmány más bevételi forrást? – Nem. 

A kiadási rész egyes pontjai már megvalósultak: IV tagdíj, rezsi, bankköltségek, útiköltség. 

Konferenciára is terveztünk összeget. A honlapfejlesztésre szánt összeget remélhetőleg ki 

tudjuk fizetni, amint megvalósul a fejlesztés. Van észrevétel, vélemény? – Nincs. 

3/2018. (VI.28.) Vh. választmányi határozat: a 2018. évi költségvetést a választmány elfogadta. 

 

4. A 2018. évi konferencia előkészületei 

Csernaburczky F. 

Konferenciát szervezünk Nagyszalontára 2018. szeptember 21-23. között. Ennek 

előkészítéseként hárman (Győri J., Veress B., Csernaburczky F.) megnéztük a nagyszalontai 

iskolát, kollégiumot. Ide küldtük ki a meghívókat az intézményvezetőknek. Továbbították őket? 

Illés D. – Igen, továbbítottuk a dolgozóknak. 

Kurgyis A. – Itt Debrecenben is küldtük, hirdettük. 



Csernaburczky F. – Nyugdíjas bejelentkezés már van, kérlek, küldjetek e-mail címeket, ahová 

még továbbíthatunk meghívókat. Legnagyobb jóérzéssel próbáljuk szervezni a konferenciát, s 

vonzó, tagtoborzásra ösztönző programot próbálunk összeállítani. Amennyiben 40-50 fő 

jelentkezik, sikeresnek mondhatjuk majd a konferenciát. Próbáljátok továbbítani még a 

meghívókat. A programot augusztus végén fogjuk pontosítani. Van-e ezzel kapcsolatban 

észrevétel? 

Egyhangúlag – Nincs, minden rendben van.  

 

5. Egyebek 

Csernaburczky F.  

1) Az Egyesület miskolctapolcai ingatlanja 2016. decemberében lezárásra került, nincs 

használatban. Az agárdi ingatlan gondnoka, Szabó Virág is szeretne lemondani. 

Érkezett vételi szándék a szomszédoktól. Mindenki gondolkodjon az ingatlanok 

sorsáról. Nincs belőlük bevétele az egyesületnek, el kell gondolkodni, hogy eladjuk-e, 

s beforgatjuk másba: honlap, konferenciák, kiadványok.  

4/2018. (VI.28.) Vh. választmányi határozat: az ingatlanok ügyének intézése a 

tisztújítás után fog megtörténni, erre már az új elnökség és választmány kap 

felhatalmazást. 

2) A Nemzeti Pedagógus Karral való együttműködés tervezetét elkészítettük. 

5/2018. (VI.28) Vh. választmányi határozat: a választmány az együttműködést 

előterjeszti a közgyűlésnek, s amennyiben a közgyűlés támogatja, felhatalmazza az 

elnököt annak aláírására. 

3) Az elnökség 4 évre szóló megbízatása 2018. decemberében lejár. Mónus Béla alelnök 

úr elhunyt, Suba Lajos alelnök úr nyugdíjba vonul, s lemond tisztségéről. Az elnök és a 

titkár terheltsége megváltozott, ezért lenne szükség az ügyvivőre a zsinati támogatásból. 

Át kell gondolni a tisztújítást, a konferencián szeptemberben elő kell készíteni. 

4) Horkay A. – Pályázatokat ír ki a kormány rossz állapotban lévő épületekre, ezeket 

figyelni fogom.  

Csernaburczky F. : Rendben, várjuk az ötleteket. 

5) A szeptemberi konferenciát augusztusban fogjuk előkészíteni, elküldjük majd a pontos 

programot a jelentkezőknek. 

 

További észrevétel nincs, Csernaburczky Ferenc elnök úr bezárja a választmányi gyűlést.  



Kazincbarcika, 2018. június 28. 

 

 

 

                                                        a választmány elnöke, jegyzőkönyvvezető 

                                                                                       hitelesítő, hitelesítő 

   

 


