A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

1/2014-es számú törvénye

a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról szóló
1/2009-es számú törvény és az egyházközségek jogállásáról és társulásáról szóló
4/2011-es számú törvény hatályos szövegének módosításáról
1. §

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról szóló 1/2009-es számú törvény 5. §-ának (2) bekezdése után egy új (3) bekezdés kerül a következő
szöveggel:
„(3) A befizetés évének november hónapjában az egyházmegyei tanács köteles megvizsgálni a tartozó egyházközségek esetében a járulék be nem fizetésének okát. Amennyiben
a vizsgálat megállapítja, hogy a be nem fizetés okán nem állt
fenn anyagi szükséghelyzet, az egyházmegyei tanács köteles
a tartozó egyházközség presbitériuma ellen fegyelmi eljárást
indítani; amennyiben a mulasztás anyagi szükséghelyzet okából származik, a 4/2011-es törvény 7. §-ának (2) vagy 12. §ának (3) bekezdésében foglaltakat kell értelemszerűen
érvényesíteni.”
2. §

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjáról szóló 1/2009-es számú törvényének 12. §-a
helyére új paragrafus kerül a következő szöveggel:
„12. § (1) A Közalap építkezési kerete elsősorban egyházközségek épületeinek felújítására vagy kárhelyreállításra,
továbbá olyan épület vagy épületrész megvételére, illetve
építésére használható fel, amely istentiszteleti vagy egyéb
egyházépítő célokat szolgál. Az építkezési keretből – bizonyos feltételek teljesülése esetén (lásd a (6) bekezdést)
– egyházmegyék is igényelhetnek támogatást tulajdonukban lévő vagy általuk fenntartott épületek és intézmények
épületeinek felújítására, kárhelyreállításra, megvásárlására vagy építésére.
(2) A Közalap építkezési keretéből támogatást kérhet bármely egyházközség, amelynek nincs tartozása a Közalappal
szemben, illetve az az egyházmegye is, amelynek területén nincs tartozó egyházközség. A támogatási kérelemhez
csatolni kell: a) az építési, illetve felújítási tervet, vásárlás
esetén a megvásárlandó ingatlan leírását; b) a megvalósítás időbeli és költségvetési tervét; c) kárhelyreállítás esetén
hivatalos szerv nyilatkozatát a kár keletkezéséről és mértékéről.
(3) A kérelmező egyházközségnek vagy egyházmegyének
legalább egyharmad részben saját forrásból kell biztosítania
a támogatandó cél költségeit. Ettől a rendelkezéstől saját
kérelmére csak kis lélekszámú és bérleti bevétellel nem,
vagy csak kismértékben rendelkező egyházközség vagy

egyházmegye esetében lehet eltekinteni, ha a támogatandó
cél megvalósítása nyilvánvalóan meghaladja az egyházközség vagy egyházmegye középtávú anyagi teherbíró képességét.
(4) A támogatási kérelmet az egyházmegyei közgyűléshez
kell benyújtani, amely dönt annak felterjesztéséről.
(5) A kérelmeket az egyházmegyék egy-egy küldöttjéből
álló kuratórium bírálja el. A kérelmekről a kuratórium javaslata alapján a Zsinati Tanács dönt.
(6) Az egyházmegye akkor igényelhet építkezési támogatást a Közalaptól, ha az egyházmegye egyházközségei az
adott évben lemondanak az építkezési kerethez benyújtandó támogatási kérelmeikről az egyházmegye javára.”
3. §

Az egyházközségek jogállásáról és társulásáról szóló
4/2011-es számú törvény 7. §-a (2) bekezdésének helyére új bekezdés kerül a következő szöveggel:
„(2) Az az anyaegyházközség, amely önállóan két éven
keresztül folyamatosan nem tart fenn lelkészi állást, vagy
jogállásából fakadó kötelességeit [8. § (3) bek.] nem teljesíti, leányegyházközséggé válik – kivéve, ha a Zsinati Tanács megállapítja, hogy saját hibáján kívül került ebbe a
helyzetbe, vagy ha kétoldalúan elfogadott nyilatkozatot
tesz más anyaegyházközséggel történő társulásáról. A
leányegyházközséggé válás tényét a Zsinati Tanács az egyházmegyei felterjesztés után hagyja jóvá és nyilvánítja ki.”
4. §

Az egyházközségek jogállásáról és társulásáról szóló
4/2011-es számú törvény 12. §-a (3) bekezdésének helyére új bekezdés kerül a következő szöveggel:
„(3) Az a leányegyházközség, amelyik a 11. § (3) bekezdésének b) pontja szerint két éven át nem tud hozzájárulni
a lelkészi állás fenntartásához, vagy jogállásából fakadó kötelességeit [11. § (3) bek.] nem teljesíti, szórványgyülekezetté minősül. A szórványgyülekezetté válást és a presbitérium
megszűnésének tényét a Zsinati Tanács az egyházmegyei
felterjesztés után nyilvánítja ki.”
5. §

E törvény 2015. január 1-jén lép hatályba.

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának 12. ülésén,
2014. december 6-án, Rimaszombatban.
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