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Összefoglaló Jelentés


a kanonika vizitációhoz


....................................................................................
egyházmegye

....................................................................................
egyházközség


2015. év


I. Az egyházközségre vonatkozó adatok

1. Egyházközség státusza: 

a.
Nyilvántartott egyháztagok száma 

........................
b.
A választói névjegyzékbe felvettek száma:
........................


2. Társegyházközség: 

Neve
nyilvántartott egyháztag
választó egyháztag



...............................................................
.........................
.........................
...............................................................
.........................
.........................
...............................................................
.........................
.........................
...............................................................
.........................
.........................

3. Egyházközséghez tartozó leányegyházközség(ek) és szórvány(ok):

Neve
távolsága anyaegyházközsétől
egyháztagok száma



...............................................................
.........................
.........................
...............................................................
.........................
.........................
...............................................................
.........................
.........................
...............................................................
.........................
.........................

4. Anyakönyvi adatok:



férfi
nő
összesen






Megkereszteltek
...................
...................
...................

gyermek
...................
...................
...................

felnőtt
...................
...................
...................

Konfirmáltak
...................
...................
...................

gyermek
...................
...................
...................

felnőtt
...................
...................
...................

Eltemettek
...................
...................
...................

Hozzánk tért
...................
...................
...................

Tőlünk kitért
...................
...................
...................

Házasságát megáldatta
református
vegyes
összesen


...................
...................
...................




5. Presbitériumra vonatkozó adatok: 

a. Meghatározott létszám (közgyűlés által): .........
b. Tényleges létszám tárgyévben: .........

c. Presbitérium összetételében történt változások (elhalálozás, lemondás, részválasztás) 

d. Gondnok (főgondnok):
Postai címe:
E-mail:
Telefon:

e. Hány gyűlést tartottak a vizsgált évben:		.........

6. Lelkipásztor:

Levelezési címe:
Telefonszáma (mobil):
e-mail címe:

a. Mikor kezdte szolgálatát az egyházközségben:
b. eltartott családtagjai:						........................

7. Van-e alapítványa a gyülekezetnek?

igen
nem

milyen céllal? ............................................................................................. ...................................................................................................................
neve: .........................................................................................................
vagyona vizsgált év végén:

8. Az egyházközség adószáma:...........................................................................

9. Az egyházközség KSH-száma: …………………………………………….
(lekérdezhető: http://ksh.hu/apps/vb.szlek.main1" http://ksh.hu/apps/vb.szlek.main1 )





Pénzügyi adatok (elfogadott zárszámadás alapján, presbiteri határozat száma és dátuma):
  
BEVÉTELEK
fenntartói járulék
perselypénz
	adományok
	egyéb bevételek
	átvett pénzeszközök

KIADÁSOK
személyi
gyülekezeti élet
igazgatás
ingatlanok fenntartása
ingatlanok felújítása
közalap
egyéb kiadások
átvett pénzeszközök
                                                   
ÖSSZEHASONLÍTÁS
ÖSSZES BEVÉTEL: 
ÖSSZES KIADÁS: 
MARADVÁNY:
Tiszta vagyon:

 

Egyház-statisztikai adatok
(melléklet)


választók
úrvacsorázók átlagszáma
istentiszteleti résztvevők átlagszáma
keresztelés


konfirmáció


esküvő
temetés
2000







2006







2007







2008







2009







2010







2011







2012







2013







2014







2015








Perselypénzek változása

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015



Fenntartói járulékok változása

2000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015












 II. Az egyházközség missziói munkája


1. A gyülekezet vasárnapi istentiszteleti alkalmai:

	
a. Anyaegyházközségben
								résztvevők átlagos száma
Vasárnap ..... óra		istentisztelet			............
Vasárnap ..... óra		gyermek-istentisztelet		............
Vasárnap ..... óra		délutáni vagy esti		............



b. Társegyházközségekben (külön-külön)

								részvevők átlagos száma
Vasárnap ..... óra		istentisztelet			............
Vasárnap ..... óra		gyermek-istentisztelet		............
Vasárnap ..... óra		délutáni vagy esti		............
...........................

c. Szórványokban (külön-külön)

								részvevők átlagos száma
Vasárnap ..... óra		istentisztelet			............
Vasárnap ..... óra		gyermek-istentisztelet		............
Vasárnap ..... óra		délutáni vagy esti		............


2. Hétközi istentiszteleti alkalmak
								részvevők átlagos száma

időpontja:							………..


3. Egyéb rendszeres igei alkalmak és rétegcsoportok helye és ideje

részvevők átlagos száma
Házi istentiszteletek (házi csoportok):			………..
Kórházi istentiszteletek:					………..
Gyülekezeti bibliaórák:					………..
Imaórák:							………..
Ifjúsági bibliakör:						………..
Házaspárcsoportok:						………..
Baba-mama kör:						………..
Munkatársi:							………..

4. Hány alkalommal volt úrvacsora: .........

Úrvacsorázók átlagos száma: fi ......... + nő ............ összesen ………

Hány alkalommal volt házi úrvacsora: .........

 részvevők: fi ......... + nő ........ összesen


5. Evangelizációs munka:

a. Úrvacsorai felkészítő és megelőző bűnbánati istentiszteletek: 
	Hány alkalom volt: .........
	Résztvevők átlagos száma: .........
	 
b. Hány alkalommal volt evangelizáció: .........

Az evangelizáción részt vett: ......... fő,
	
Az evangelizáció nyomán bekapcsolódott a gyülekezet életébe:….fő
		
Ki végezte az evangelizáció szolgálatát: .........
	
Az evangelizáció tapasztalatai: ...................................................................................
	......................................................................................................................................
	......................................................................................................................................

c. Volt-e a gyülekezetben felnőtt keresztségre felkészítés, konfirmáció?  Igen  □    Nem  □
	Felkészítés időtartama: .........
Felkészítés anyaga: .........

d. Volt e a gyülekezetben rendszeres bibliaiskola?			Igen  □	  Nem  □
	Bibliaiskola általános ismeretekkel?				Igen  □	  Nem □
	Bibliaiskola munkatársképzéssel?				Igen  □	  Nem □
Gyülekezeti tagok részvétele bibliaiskolán:   
	Otthoni gyülekezetben: ......... fő
	Más keretek között:…………..... fő

e. Más evangélizáló és hitmélyítő programokban hányan vettek részt:
	Kereszt-kérdések: .........
	Alfa-kurzus: .........
	Cursillo: ........
	Egyéb: .........
			     
6. Nyári táborok, konferenciák:

Gyermek- hittanos táborok
hányat szerveztek: .........				résztvevők száma: .........

Ifjúsági táborok
hányat szerveztek: .........				résztvevők száma: .........
Gyülekezeti táborok:
hányat szerveztek: .........				résztvevők száma: .........

Más táborokban, konferenciákon vettek-e részt gyülekezeti tagok?

7. Kapcsolat missziói és más egyesületekkel, szervezetekkel (rövid leírás, felsorolás):

8. Kapcsolat a református mentő-missziókkal (rövid leírás, felsorolás): 

9. Gyermekmisszió 
Gyermek-istentiszteleti csoportok száma:	.........
A szolgálatot végzi:	lelkész  □	katekéta  □	gyermek munkás  □
Gyermek-istentiszteleti munkaprogram:   1 éves  □   két éves  □   ..... éves  □
Van e a gyülekezetben cserkészet?  igen  □ ..... fő,   nem  □   

10. Ifjúsági misszió 
Hány csoport működik: .........
Van-e munkaterv: .........
Ki vezeti a  szolgálatot a fiatalok között: .........

11. Család- és beteggondozás, látogatás

- Van e a gyülekezetben látogató csoport: .........
- Van-e a lelkipásztornak rendszeres látogató napja: .........
- Van-e a gyülekezet presbitereinek területi gondozó szolgálata: .........
- Felkeresik-e 
keresztelendő gyermek családját: .........
konfirmálók családját: .........
gyászolókat: .........

Hány látogatást végeztek a gyülekezetben összesen? ..................

12. Hány missziói munkatársa van a lelkipásztornak: .........
13. Van-e missziói bizottság a gyülekezetben: .........

14. Milyen missziói feladatot nem tudnak a gyülekezet saját anyagi erejéből ellátni:

	..............................................................................................................................

15. A missziói munkával kapcsolatos kérdések, megjegyzések:

	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................

III. Katechetikai munka 
A beszámolót a folyó tanév alapján kérjük kitölteni.

Csoportok
Hitoktatás helyszíne Pl.: Gyülekezeti ingatlanban, más felekezet iskolájában, önkormányzati intézményben, egyéb
Tananyag és segédanyagok  RPI tankönyvek, Vladár Gábor féle hittankönyvek, Megtaláltuk a Messiást, stb.
Heti óraszám
Kategóriája
Száma
Összesített létszám



Óvoda





Ált. iskola A gyerek-istentiszteletet kérjük nem az általános iskolai hittancsoportok közé számolni!





Konfirmandus





Középiskola Az ifjúsági bibliaórát kérjük nem a középiskolai hittancsoportok közé számolni!





Főiskola





Felnőtt konfirmandus





Gyermek-istentisztelet





Ifjúsági bibliaóra






Van-e a gyülekezetben a katechetikai szolgálatnak vezetője? Ha igen, ki?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Kik végeznek fizetett tanítói, katechetikai szolgálatot a gyülekezetben? Milyen végzettséggel? (Név és elérhetőség)
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Hányan végeznek önkéntes segítő katechetikai szolgálatot a gyülekezetben? …..

Van-e a szolgálatban résztvevőknek rendszeres találkozója?   Igen		Nem

Ha igen, átlagosan milyen gyakran találkoznak? ………………………………...
Mi a találkozók témája?
-	igetanulmányozás
-	imaközösség
-	problémák megbeszélése, segítségnyújtás
-	Egyéb……………………………………
-	……………………………………………

Mennyi ideig tart a konfirmációs előkészítés a gyerekeknél? 	1 év		2 év
Hányadik osztályos korban lehet leghamarabb konfirmálni? ……………………
Szervezett-e a gyülekezet tábort, csendeshetet, csendeshétvégét gyermekek és fiatalok számára?

Az érintett korosztály
…-… év
…-… év
…-… év
…-… év
Tábor témája




Tábor időtartama
nap
nap
nap
nap
Tábor jellege 
napközis





„ott alvós




Részvevők száma




Szolgálók száma





Milyen további alkalmakat szervezett a gyülekezet gyermekek és/vagy fiatalok számára, melyek a gyülekezetbe épülésüket segíti?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Milyen alkalmakat tartanak a hittanos szülők számára?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Milyen gyermek és ifjúságmissziós társaságokkal állnak kapcsolatban? S miben működnek együtt? (Anyagok beszerzése, képzés, stb.)
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Változtatott-e ön hitoktatói gyakorlatán az előző évhez képest? Ha igen, miben áll ez az újítás, s milyen eredményt hozott?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Egyéb észrevételek, javaslatok:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Diakóniai munka

1. Van-e Diakóniai Bizottság?

igen
nem

2. Diakóniai munka jellege

a. a gyülekezetben:

szegénygondozást
igen
nem
betegápolást
igen
nem
saját intézmény?
......................................................................... ......................................................................... .........................................................................

b. gyülekezeten kívül:

szegénygondozást
igen
nem
betegápolást
igen
nem
egyebet
......................................................................... ......................................................................... .........................................................................

3. Milyen értéket adtak helyi diakóniára?

a. pénzben 
 .......................... Ft.
b. természetben (élelem, ruha, stb.) 
 .......................... Ft.
c. munkában 
 .......................... Ft.

4. Milyen értékben támogattak más gyülekezetet?

a. pénzben 
 .......................... Ft.
b. természetben (élelem, ruha, stb.) 
 .......................... Ft.
c. munkában 
 .......................... Ft.


5. Mely szeretetintézménnyel tartottak kapcsolatot?

........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ 

A támogatás jellege és mértéke:

a. pénzben 
 .......................... Ft.
b. természetben (élelem, ruha, stb.) 
 .......................... Ft.
c. munkában 
 .......................... Ft.
d. egyéb módon
.......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................

6. A Lelkészi Szolidaritási Alapra mennyit fizetett

a. a gyülekezet
..................................... Ft
b. a lelkész(ek)
......................................Ft

7. Egyházmegyei Diakóniai Alapra (ha van ilyen) mennyit fizetett

a. a gyülekezet
..................................... Ft
b. a lelkész(ek) és családtagjai(k)
......................................Ft

8. Van-e főállású diakóniai munkatárs?

igen
nem

9. Gyülekezet területén működik-e református egyházi fenntartású szociális intézmény:

	Fenntartója: ......................................

10. A diakóniai munkával kapcsolatos megjegyzések, javaslatok

........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ 
V. Patronálási és testvér-gyülekezeti kapcsolat

A. Patronálás

1. Melyik gyülekezet(ek)et patronálta az egyházközség?

............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................

2. A patronálás módja:

a. pénzben 
 .......................... Ft.
b. természetben (élelem, ruha, stb.) 
 .......................... Ft.
c. munkában 
 .......................... Ft.
d. egyéb módon
..........................................................................  

3. A gyülekezet maga részesült-e patronálási támogatásban más gyülekezet, intézmény, közösség stb. részéről?

igen
nem

4. Milyen módon:

a. pénzben 
 .......................... Ft.
b. természetben (élelem, ruha, stb.) 
 .......................... Ft.
c. munkában 
 .......................... Ft.
d. egyéb módon
.......................................................................... 
e. ennek összes értéke 
 .......................... Ft.

B. Testvér-gyülekezeti kapcsolat:

5. Határon túli magyar gyülekezettel:

	....................................................................................................................

6. Más, nem magyar gyülekezettel:

	....................................................................................................................



C. Felekezetközi kapcsolatok: 

1. Milyen felekezetek, szekták élnek a gyülekezet területén, és milyen létszámban?

	....................................................................................................................	....................................................................................................................

2. Mely felekezettel tartottak Egyetemes Imahetet, milyen formában?

	....................................................................................................................	....................................................................................................................

3. Történt-e más ökumenikus szolgálat a tárgyévben (zászlómegáldás, középület avatása, emlékműavatás stb.)?

	....................................................................................................................	....................................................................................................................

4. Volt-e ökumenikus esemény a gyülekezetben (reformációi emléknap, Protestáns Napok stb.)?

	....................................................................................................................	....................................................................................................................


VI. Lelkipásztor tanulmányi munkája, kapcsolat hittudományi intézetekkel

1. Mikor vett részt a lelkipásztor továbbképzésen:

a. Jellege:

b. Milyen publikációja jelent meg, és hol?

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

c. Milyen teológiai szakkönyvet ajánlana olvasásra?

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

d. Részvétele lelkészkörben, milyen tanulmányi munka folyik ott?

............................................................................................................
............................................................................................................

2. A Teológiákkal kapcsolatos jelentés 

a. Melyik lelkészképző intézettel tart kapcsolatot a gyülekezet?	

	....................................................................................................................	....................................................................................................................

b. Van-e a gyülekezetnek teológusa, hol tanul?	

	....................................................................................................................

c. Milyen tapasztalatai vannak a legátusok felkészüléséről?	

	....................................................................................................................
	....................................................................................................................
	....................................................................................................................

d. Javaslatai a lelkészképzésre vonatkozóan?	

	....................................................................................................................
	....................................................................................................................	....................................................................................................................	....................................................................................................................	....................................................................................................................	....................................................................................................................	....................................................................................................................	....................................................................................................................	....................................................................................................................	....................................................................................................................

3. Bekapcsolódna-e a gyülekezet a VI. éves hallgatók képzésébe? 
	
	....................................................................................................................


VII. Média, könyvterjesztés, informatika

1. Gyülekezet saját lapjának címe: ............................................


Hányszor jelent meg?	....................... alkalommal egy évben.
(számonként egy-egy példány melléklendő)

2. Egyházi folyóiratok előfizetése



Teológiai Szemle	...............................	példányban
Reformátusok Lapja	...............................	példányban
Confessio	...............................	példányban
Presbiter	...............................	példányban
Keresztyén nevelés	...............................	példányban
Egyéb ..............................................................	példányban
Egyéb ..............................................................	példányban
Egyéb ..............................................................	példányban
Egyéb ..............................................................	példányban

3. Van-e gyülekezeti iratterjesztés? 

igen
nem

Ki végzi? 	.................................................................................

Iratterjesztés éves forgalma	..................................................,-Ft

4. Milyen könyvekkel gyarapították az egyházközség könyvtárát?


Hány példánnyal:.......................	milyen értékben........................	Ft

5. Egyéb média-szolgálatok

a. Rádió és TV misszió

Szerepelt-e a lelkipásztor, vagy az egyházközség valamelyik tagja előző évben
helyi vallási rádióműsorban?
Műsorszolgáltató: ………………………………………Műsoridő: …….. perc
országos vallási rádióműsorban?
Műsorszolgáltató: ………………………………………Műsoridő: …….. perc
helyi vallási TV (kábeltévé) műsorban?
Műsorszolgáltató: ………………………………………Műsoridő: …….. perc
országos vallási TV műsorban?
Műsorszolgáltató: ………………………………………Műsoridő: …….. perc

b. Internet

Egyházközségnek honlapja, címe: http://……………

	
Letölthetők-e róla prédikációk, elmélkedések?

igen
nem


Hanganyagként is letölthető?

igen
nem





VIII. Ének-zene a gyülekezetben

1./ Ki(k) a gyülekezet kántora(i)? Ki(k) a karvezető(k)? Elérhetősége(ik)

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Státusz és díjazás (munkaszerződéssel, teljes állásban, félállásban, alkalmi megbízással és díjazással, díjazás nélkül stb.)

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

1b./ Milyen zenei végzettségű(ek)? 

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

2./ Milyen énekgyűjteményt használnak a különböző alkalmakon, és van-e hozzá valamilyen hangszeres kíséret?

Alkalom
Énekeskönyv
Kísérő hangszer(ek)
Istentisztelet


Gyermekistentisztelet


Gyülekezeti bibliaóra


Ifjúsági bibliaóra









2b./ Van-e rendszeres énektanítás a gyülekezetben?

...........................................................................................................................................

Használatba vették-e a Krisztus az énekem DM énekeskönyvet? .............................

Milyen alkalmakkor? .........................................................................

Mik az énektanítás tapasztalatai? 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

3./  Ha van énekkar, milyen jellegű? ..............................................................

Milyen szolgálatai voltak a tárgyévben? 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Milyen műveket énekeltek?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................


4./ Milyen zenés rendezvények voltak a gyülekezetben?

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Kik voltak a közreműködők?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................


6./ Volt-e nagyobb zenei jellegű kiadása a gyülekezetnek
(orgonaépíttetés, -felújítás, énekeskönyvek, kották vásárlása, stb.)?
Tervez-e hasonlót a jövőben?

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................


7./ Kitöltendő 6 évenként – egyházmegyei tisztségviselők megválasztása után
A SÍPOS orgonát (ha van) ki és mikor építette? Utoljára mikor javították? Hány regisztere van? Milyen állapotban van?
(Kiváló; kisebb, nagyobb javításra vagy teljes restaurálásra szorul; romos; használhatatlan; csak az orgonaszekrény van meg stb.)

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Közoktatási intézet-fenntartó gyülekezetnek kell kitöltenie.

IX. Közoktatás

1. Tanév:........................................................................................................

2. Iskola/intézmény fenntartója:
	- egyházközség.............................................................................................
	- egyházmegye..............................................................................................
	- egyházkerület.............................................................................................
	- egyéb.........................................................................................................

3. Nevelési  oktatási intézmény neve, típusa:
	- óvoda........................................................................................................
	- ált. isk.......................................................................................................
	- gimn.........................................................................................................
	- szakközépisk., szakiskola, internátus...........................................................
.	....................................................................................................................
	- diákotthon..............................................................................................................

4. Az iskolában/intézményben neveltek
	- száma: .................................................................................................fő
	- felekezeti megoszlása: ..............................................................................
					............................................................................
					............................................................................
					............................................................................

5. A beiskolázás területi megoszlása
	helyi:...........................................................................................................
	megyei:........................................................................................................
	kerületi:.......................................................................................................
	egyéb:.........................................................................................................

6. Az iskolai/intézményi oktatás személyi feltételei
	- a tantestület/nevelőtestület létszáma..........................................................
	- technikai dolgozók száma:.........................................................................

7. Az iskolai/intézményi oktatás tárgyi feltételei
	- épület/ek (építés, felújítás).....................................................................................	.................................................................................................................................
	- tanterem/csoportszoba...............................................................................
	....................................................................................................................
	- háló/tanuló................................................................................................
	- eszközök, felszereltség................................................................................




8. A hittanoktatás tanórán kívüli területei (kifejtendő)
	(bibliaóra, lelkigondozás, táborozás, /gyülekezeti/ gyermekhetek)

	....................................................................................................................	....................................................................................................................	....................................................................................................................

9. A hitoktatás személyi feltételei

	- hittanoktató...............................................................................................
	- vallástanár.................................................................................................
	- lelkipásztor................................................................................................
	- lelkipásztor-vallástanár...............................................................................

10. Az iskola/intézmény és a gyülekezet kapcsolata (kifejtendő)
	(családi istentisztelet, házi bibliaórák, presbiterek családlátogatása, presbitérium		 és tantestület, javaslatok)

	....................................................................................................................
	....................................................................................................................
	....................................................................................................................
	....................................................................................................................
	....................................................................................................................
	....................................................................................................................
	....................................................................................................................

11. Az iskola és a fenntartó kapcsolata

	....................................................................................................................
	....................................................................................................................
	....................................................................................................................
	....................................................................................................................
	....................................................................................................................

12. Iskolatámogatások

	- gyülekezeti adományok:.............................................................................
	....................................................................................................................
	- egyházmegyei adományok:.........................................................................
	....................................................................................................................
	- egyházkerületi adományok:.........................................................................
	....................................................................................................................



Csak adatváltozás esetén töltendő ki

X. Az egyházközség építési-műemlékvédelmi helyzete

1. Az újonnan szerzett vagyont /vagyontárgyakat/ bevezették-e a Leltárba?

igen
nem

2. Megvan-e az ingatlanok tulajdoni lap másolata? /Beszerzése kötelező!/

igen
nem

3. Van-e új építkezése a gyülekezetnek? (Mikor kezdte mikor fejezte be?)

a. templom	építés kezdete: ................... befejezése: .....................
b. gyülekezeti ház 	építés kezdete: ................... befejezése: .....................
c. parókia 	építés kezdete: ................... befejezése: .....................
d. egyéb 	építés kezdete: ................... befejezése: .....................

4. Ezekre mennyit adakozott a helyi gyülekezet?

a. Milyen összegű volt a gyülekezeti adakozás?	 ....................... Ft
b. Milyen összegű egyházkerületi segélyt kaptak	 ....................... Ft
c. Milyen külföldi támogatást kaptak?	 ....................... Ft
d. Milyen összegű önkormányzati 
/alapítványi, pályázati, stb./ segélyt kaptak? 	 ....................... Ft

5. Milyen épületeket újítottak fel és milyen összeggel?

a. templom	építés kezdete: ................... összeg: .....................Ft
b. gyülekezeti ház 	építés kezdete: ................... összeg: .....................Ft
c. parókia 	építés kezdete: ................... összeg: .....................Ft
d. egyéb 	építés kezdete: ................... összeg: .....................Ft

6. Megtörtént-e a műszaki berendezések felülvizsgálata?

igen
nem


Csak adatváltozás esetén töltendő ki
XI. Műemléki-gyűjteményi jelentés

1. Az épület jellege (templom, parókia, egyéb), műemléki törzsszáma

…………………………………………………...…………………………………………………………………………...……………………………

2. Az építés éve, hrsz-a, mérete

…………………………………………………...………………………………………………………………………………………………..…...……………………………
…………………………………………..………………...……………………………

3. Az épület állapota és hasznosításának jellege

…………………………………………………...…………………………………………………………………………...……………………………..………………………
…………………………………………………..………...……………………………

4. Rendelkezik-e az egyházközség fényképpel műemlékéről?

………………………………………………...……………………………………….

5. Helyi védettség alatt álló épület (templom, parókia, egyéb), védettség kezdete, az épület építési éve, hrsz-a, állapota

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………...…………………………
…………………………………………………...…………………………………….

Egyházközségi levéltár

1. Hol és hogyan őrzik az egyházközség régebbi iratanyagát?

…………………………………………………...…………………………………………………………………………...………………………………………...……………

2. Hol és hogyan őrzik az egyházközség ügyviteli iratait?

…………………………………………………...…………………………………………………………………………...………………………………………………………

3. Történt-e selejtezés az egyházközség iratanyagában, mikor, milyen iratokat érintett, mi lett a selejtezett iratokkal?

…………………………………………………...…………………………………………………………………………...………………………………………………………
4. Került-e ki levéltári anyag a lelkészi hivatalból, (pl. közgyűjteménybe, vagy más intézménybe vagy személyhez) mikor, kinek, milyen, s készült-e róla átvételi elismervény?

…………………………………………………...…………………………………………………………………………...……………………………………………..………

5. Milyen anyakönyvei vannak az egyházközségnek, hány kötet, mettől-meddig terjed egy kötet időtartalma, milyen az állapota (jó, kielégítő, 	rossz)?

…………………………………………………...…………………………………………………………………………...…………………………………..…………………
…………………………………………………...…………………………………………………………………………...………………………………...……………………
…………………………………………………...…………………………………………………………………………...………………………………………………………

6. Van-e a gyülekezetnek könyvtára, audio- és video anyaga, ebből hány db a könyv, a hangkazetta, s a videofilm?

…………………………………………………...……………………..………………
…………………………………………………...…………………………………………………………………………...……………………………………………..………

7. Készült-e katalógus a könyvekről, hangkazettákról, videofilmekről?

………………………………………………...…………………..……………………

8. Kölcsönöz-e a gyülekezet könyveket tagjainak?

………………………………………………...…………………………………………

9. Került-e közgyűjteménybe a gyülekezet tulajdonában lévő könyv, mikor, hova és készült-e róla átvételi elismervény?

…………………………………………………...…………………………………………………………………………...…………………………………………..…………

10. Számon tartja-e a gyülekezet, hogy milyen értékes, védett könyvei ill. iratai vannak, s ha igen, milyen módon?

…………………………………………………...………………………………………………………………………………………………..…...……………………………

Klenódiumok

1. Keresztelőedények évszáma, jellege, eredete, felirata, anyaga, állapota
………………………………….………………………...……………………………
……………………………….………………………...………………………………
2. Úrvacsorai kelyhek, tányérok, kancsók, évszáma, jellege, eredete, felirata, anyaga, állapota

…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………

3. Muzeális értékű úrasztali, szószéki, mózesszéki terítők éve, anyaga, felirata, állapota

…………………………………………………...…………………………………………………………………………...……………..………………………..………………
…………………………………………………...…………………………………………………………………………...………………………………………………………

4. Kerültek-e közgyűjteménybe klenódiumok, mikor, hova, milyen céllal, készült-e átvételi elismervény?

…………………………………………………...…………………………………………………………………………...........................................……………………………

5. Klenódiumok tárolásának módja (pl. fektetve, függesztve), helye?

……………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………...…………………………………………………………………………...………………………………………………………

6. Biztosítva vannak-e a klenódiumok, ha igen, hol és reális áron-e?

……………………………………….………..…………...……………………………
…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………..……………………………

7. Szükség lenne-e valamely klenódium restaurálására, s rendelkezik-e ehhez anyagi forrással a gyülekezet?

……………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………...…………………………………………………………………………...………………………………………………………

8. Rendelkezik-e az egyházközség klenódiumairól készült fotóval?

…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………


Alulírottak a jelentés valódiságát igazoljuk:


........................................................		........................................................
lelkipásztor						gondnok



XII. A vizitáló bizottság megjegyzései:

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

A vizitáció dátuma: .............................................................


Vizitációt végzők aláírása:


........................................................		........................................................



