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1. Egyházunkról általában.

1. Jogköre. 1783 október 9-én alakult egyházunk jogköréhez tartoznak
ezidőszerint :

Borsodmegyében: Miskolczon, a miskolczi-, csáti-, mezőkövesdi- és
egri járásokbali ;

Hevesmegyében: Egerben, felsó-, közép- és alsó-tarnai járásokban és
a tiszai járás innenső részén fekvő községekben lakó és jövendőben letele-
pedő ágo hitv. ev, egyházhivek.

Határvonalai eszerint: a Sajó, Tisza és Tarna folyók, Mátra- és Bükk-
hegység és Hevesmegye déli vonala.

Szomszédos egyháztársai :~ Arnót és Nyiregyháza (Szabolcsrnegye),
déli irányban Tiszaföldvár (jász-Nagykun-Szolnokrnegye) és Aszód (Pest-
megye), nyugati irányban Sámson háza (Nógrádmegye) és Diósgyőr, északi
irányban a kazai és ózdi egyházak.

2. Népessége. Az 1910 ben történt állami népösszeirás szerint a követ-
kező községekben voltak hitsorsos tagok:

a) Borsodmegyében:
Miskolczon: 2583 lélek.
Miskolczi járásban: Bükkaranyos 3, Oörömböly 19, Harsány 2; Hejő-

csaba 91, Kisgyőr 2, Külsőbőcs 2, Ládháza 4, Mezőnyék 23, Ónod 12,
összesen 158 lélek.

Martintelep : 25 lélek.
Mezőcsáti járásban: Ároktő 1, Emőd 5, Hejőkürt 1, Hejőpapi 2, Hejő-

szálonta 3, Mezőcsát 21, Nemesbükk 4, Sajóör 3, Sajószöged 11, Szakáld 5,
Tiszádorogrna 2, Tiszakeszi 1, Tiszapalkonya 1, Tiszaszederkény 1, Tisza-
tarján 7, összesen 68 lélek.

Mezőkövesdi járásban: AIsóábrány 2, Andornak 1, Bogács 5, Borsod-
geszt 1, Borsodivánka 3, Borsodzsércz 2, Cserépfalu 5, felsőábrány 4,
Kács 1, Keresztespüspöki 4, Mezőkeresztes 13, Mezőkövesd 23, Sály 2,
Tard 1, Tibolddarócz 2, Vatta 2, összesen 71.

b) Hevesmegyében:
Egri járásban: Bessenyőtelek 1, Dorrnánd 3, Eger 219,. Egerszólát 2,

füzesabony 19, Kál 3, Kápolna 5, Maklár 1, Mezőtárkány 1, Tófalu 1,
Verpelét 9, összesen 264 lélek.

Hevesi járásban: Erdőtelek 1, Heves 18, Kiskorcz 3, Pély 6, összesen
28 lélek. .

Tiszafüredi járásban: Poroszló 3, Tiszanána 2, összesen 5 lélek.
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Összesen: 58 községben 3202 ,lélek.
3. Szórványhelyek. A felsorolt községekben lakó egyházhivek kőzvet-

lenül az anyaegyházhoz tartoznak. Itt élnek jogaikkal, itt róják le tartozá-
saikat.

4. Hozzátartozosdg. Anyaegyházunk 1788-tól a hegyaljai ág. hitv. ev.
egyházmegyébe van beosztva s utóbbi val együtt a tiszai egyházkerülethez
tartozik.

II. Egyházunk igazgatása.

Az ágo hitv. ev. egyházban minden hatalom az egyházközségből ered.
(E. A. It. §.)

Az ágo hitv. ev. egyház törvényhozásában és kormányzásának minden
fokozatán a lelkészi és világi elemek egyenjogu befolyása sértetlenül fen-
tartatik. (12. §.)

Az ágo hitv. ev. egyház kormányzatába a jelen törvény értelmében
'mlnden önálló egyháztagnak van joga befolyást gyakorolni. (13. §.)

.Minden egyházi tisztviselő, megbizott, kiküldött, vagy"" egyházi szol-
gálatban álló egyén, ezen minőségben elkövetettcselekvéseinek vagy mulasz-
tásainak következményeiért felelős és a szándékosan vagy gondatlanságból
okozott kárt megtériteni tartozik. (17. §_)

Az egyház minden tagjának joga van az egyházi testületek közgyülé-
seihez kérvénynyel, vagy az egyházi hatóságoknak jogsértő, esetleg egyéb-

, ként kötelességeikbe ütköző eljárása ellen a felsőbb egyházi hatósághoz,
vagy az illetékes egyházi birósághoz panaszszal fordulni. (18. §.)

A közgyülések nyilvánosak s azokban a többségnek törvényesen nyil-
vánult akarata dönt. (19. §.)

A közgyülésekről rendes jegyzőkönyv vezetendő s az szabályszerüen
hitelesitendő. (20. §.) .

Valamely közgyülés szabályszerüen hozott érdemleges határozatát
csak egy későbbi közgyülés másithatja, vagy szüntetheti meg ujabb, szabály-
szerű határozattal Amennyiben pedig az érdemleges határozat választásra
vonatkozik, a közgyülés által egyáltalában meg nem változtatható. (21. §.)

Minden ágo hitv. ev. keresztyén annak az egyházközségnek vagy misszióí
körnek, amelynek körzetében legalább 6 nétig rendes lakhelyé=van.ctagjává
lesz; abban a tagok számára törvény és szabály által biztositott jogokat
élvezi s viszont az egyházi terheket is aránylagosan viseli. Az egyházközség-
nek tagja lehet az is, aki annak körében nem lakik, ha terheit viseli. (34. §.)

Az egyházközségi tagok résztvehetnek az isteni tiszteletben, élhetnek
az egyház kegyelemeszközeivel, igénybe vehetik a lelkész és tanító hivatalos
szolgálatát, használhatják az egyházi és iskolai intézeteket, igénybe vehetik
és használhatják a fennálló törvények értelmében az egyházi' hivatalokra és
tisztségekre való választást és választhatóságot, vaIIásügyi jogaik sérelme
esetén pedig megkivánhatják afokozatos egyházi hatóságok védelmét, (35. §.)
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Az egyházközségi tagoktói megkivántatik, hogy vallásos és erkölcsös
életet folytassanak, az. egyház kegyelemeszközeivel éljenek, az egyház -és
iskola javát ugy rnagánéletükkel, mint közszolgálataikkal előrnozditsák s a
reájuk ruházott megbizatásokat elvállalják; továbbá kötelességök : gyermekeik
vallásos neveléséről és oktatasaról gondoskodni, az egyházi törvények és
rendszabályoknak s a törvényes egyházi felsőbbségnek engedelmeskedni. (36.§.)

Az egyházközség kötelékéből való kiválás, akár elhalálozás, akár elköl-
tözés vagy áttérés utján történt, a lejárt kötelezettségeket el nem enyészteti,
(37, §.)

Az egyházközségnek korrnányzó és képviseleti hatósága a közgyülés.
(38. §.)

Az egyházközségi közgyülést rendszerint a lelkész és felügyelő hivja
össze. (39. §.)

Az egyházközségi közgyülés tagjai:
a) hivataluknál fogva: az egyházközség rendes vagy helyettes lelkésze,

illetőleg lelkészei és segédlelkészei, az egyházközségi felügyelő és másod-
felügyelő, az egyházközség által alkalmazott vallástanitók, vallástanárok,
gondnokok, pénztáros ok. az egyházközség jegyzője, ügyésze, ellenőre, az
egyházközségek által fentartött tanintézetek ágo hitv. ev. vallásu tanárai és
tanitói és a kántor (énekvezér) ;

b) az egyházközségnek az egyház terheit viselő vagy önálló férfitagjai ;
oly egyházközségekben pedig, hol az egyháztagok az egyház terhei viselé-
séhez nem járulnak, az egyházközségnek rninden nagykoru vagy önálló
férfitagja. (41. §.)

Önálló, vagy vegyes házasságban élő nők, kik az egyházközség fen-
tartásához hozzájáru Inak, az egyházközségi közgyülésen az egyházközség
bármely férfitagja által képviseltethetik magukat, azonban egy meghatalma-
zott csak egy meghatalmazát képvisel het. (42. §.)

A közgyülés elnökei rendszerint a lelkész s az egyházközségi felügyelő.
(43. §)

A) Az egyházközségi közgyülés hatásköre.

a) Megválasztja az egyházközség összes tisztviselőit s azon 'tisztvise-
lőknek, akiket fizetés illet, megszahja járandóságaikat, azzal a megszoritással,
hogy a hiványilag megállapitott s az egyházi felsőbbség által megerősített
fizetéseket - ide nem értve a netalán személyhez kötött javadalmakat --
alább nem szállithatja ;

b) megválasztja az egyháztanácsot, valamint a koronként választás alá
eső tisztviselőket fölesketi;

c) képviselőket küld az egyházmegyei közgyülésre és pedig küldhet
annyiszor kettőt, ahány rendes lelkésze van az egyházközségnek;

d) szavaz az egyházmegyei és kerületi felügyelő, az esperes, a püspök
és az egyetemes felügyelő választásánál;

\
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e) nyilatkozik a felsőbb egyházi hátóságok által véleményadás lÍ Ital
leküldött ügyekben;

f) intézkedik az egyházi és iskolai szükségletek fedezéséről, egyház-
községi terhek megállapitásáról, kölcsönfölvételről, pénzelhelyezésről, birtok-
szerzésről, birtokeladásról, uj épitkezésekről, jelentékenyebb igazitásokról,
szóval az egyházközség anyagi ügyeire vonatkozó rendszabályokról; uj
egyházi közterhek kivetését és az egyházi közterhek kivetési kulcsának
rnegváltoztatasát, birtokszerzést és birtokeladást, kölcsönvételt s uj építkezést
tárgyaló határozatainak érvényességéhez azonban az egyházmegyei közgyü-
lésnek, sürgős esetekben pedig az egyházmegyei elnökségnek (281. §.)
jóváhagyása szükséges, utóbbi köteles lévén erről az egyházmegyei közgyű-
lésnek indokolt jelentést tenni;

g) tárgyalja az egyháztanács jelentését;
h) megvizsgálja, illetve felülvizsgálja az évi számadást s megadja,

illetve megtagadja a fölmentvényt (E. A. 44. a-h.) :
i) 500 koronánál nagyobb összegbe kerülő kiadásokra (javítás, jutal-

mazás) és befektetés re (épitkezésre) nézve, ugyszintén 200 koronánál
többet érő ingó és ingatlan eladása tárgyában, valamint kölcsönök felvétele
ügyében a tanács javaslata alapján határoz, ugy azonban, hogya kiadásokra
és befektetések re nézve a javaslatot tevő tanácsnak előzőleg kell gondoskodni
fedezetről ;

j) határoz az összes, a tanács által idehozott vagy felebbezett ügyekben;
k) általában határoz és intézkedik az egyházközséget érdeklő minden

ügyben, mely más egyházi hatóság hatáskörébe nem tartozik. (E,. A. 44. L)
Az egyházmegyei és kerületi felügyelő, az esperes, a püspök s az

egyetemes felügyelő választása alkalmával az egyházközségi közgyülés sza-
vazati jogot gyakorol. (45. §.)

Az egyházközség szavazata kétszerannyinak számit, ahány rendes lel-
készi állomással bir. (45. §.)

Egyházközségi közgyülés minden évben legalább egyszer, ezenkivül
annyiszor tartandó, ahányszor azt az elintézésre váró ügyek kivánják. (46. §.)

Tanácskozás módja. A tanácskozást az elnökség vezeti s ugyanaz
mondja ki a határozatokat is. Egy tárgyhoz egy tag csak egyszer szólhat,
személyes kérdésben másodszor is, az inditványozó ezenkivül még zár-
szavát is elmondhatja. A tagok a feljegyzés sorrendjében sioinak Elnökség
ily sorrendben engedvén meg a felszólalást, a tárgytól eltérőket a "tárgyra"
utalja, az illern határain tullépőket rendreutasítja és ha ez is sikertelen volna,
a szót az illetőktől megvonja, sőt, ha a rend egyáltalán nem volna fentart-
ható, a gyülést feloszlatja. .

Érdemleges tanácskozás. Csak oly ügyek tárgyalhatók érdemlegesen,
melyek az egyháztanács véleményével terjesztetnek elő Csupán olyan neve-
zetesebb inditványok vagy panaszok tárgyalhatók, melyek a közgyülést
megelőzőleg 48 órával adattak be az elnökségnél. A gyűlésen bejelentett
panaszok vagy tett inditványok, amennyiben azok fontosabbak, a tanácsnak,

,
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vagy pedig, amennyiben azok az elnökségre vagy a tanácsra vonatkoznak,
külön küldöttségnek adatnak ki véleményadás végett.

Ha tarazathoza tal. A közgyülés határozatai a jelenlévők általános szó-
többségévei hozatnak. Hogyha a többség nem volna kivehetö, 'vagy ha azt'
10 tag kivánja, szavazás történik. Választásoknál és más, egyes személyeket
érintő ügyekben mindig titkos a szavazás. Az elnökség, hae jogával élni
kiván, szavazatát valamennyi jogositott szavazó leszavazása után és az
összeszárnitás előtt adja be. Szavazatok egyenlősége es etén az életkorra
nézve idősebb elnök szava dönt.

Óvástétel és jelebbezés. Hogyha valamely résztvevő tag akár törvé-
nyesség, akár egyházi érdek, akár személyes jog szempontjából kifogás 0-

landónak tartja a határozatok egyikét vagy másikát: ezek ellen való óvását
bejelenti s a sérelrnes határozatot az egyházmegyei elnökséghez fölterjeszti.
Az elnökség ilyenkor a sérelmesnek tartott határozatnak másolatát kivánatra
az illető félnek kiadja.

Érdekeltség. Azon tagok, kik valamely ügynél, tárgynál, vagy panasz-
nál személyesen vannak érdekelve, azon időre, melyben az érdekelt ügy
tárgyaltatik s amig a határozat meg nem hozatik, a gyűlés termét elhagyni, ~ . .
kötelesek. "-..

Határozatok kötelező volta. A törvényesen összehivott és megtartott
közgyülésnek törvényes módon hozott határozatai, a bármi okból is részt
nem vett tagok részéről nem kifogásolhatók, azok tehát a meg nem jelen-

.tekre is, általában pedig a tagok összességére nézve kötelezók.
jegyzőkönyvek. Közgyülések jegyzőkönyvei a legközelebbi tanácsgyülé-

sen, sürgős és kiadandó határozatokra vonatkozó pontok pedig előzőleg
esetről-esetre kiküldött bizottság által hitelesittetnek. Utóbbi bizottság az
elnökségerr kivül 3 tagból áll.

. A jegyzőkönyvek az e czélra szolgáló könyvbe irattatnak és az elnök-
ség által aláirva a levéltárba tétetnek. A legutóbbi közgyülés jegyzőkönyve
a következő gyűlésen felolvasandó.

B) Egyháztanács.-------
Tagjai. 1. Hivatalból: Az elnökségen kivül a tb. felügyelők és a tiszt-

viselők, továbbá 1. az alapitványi , 2. intéző-, 3. tanügyi-, 4.' számvevő- és
5. temetőügyi bizottságok elnökei.

2. Választottak: A közgyülés által választott helybeli 30 és vidéki 10
tag. Az egyháztanács tagjának megválasztható az egyh. kőzs, közgyülés
minden 24 éves, feddhetetlen előéletŰ tagja.

A helybeli tag@k minden gyülésre, a vidékiek a lelkész választást meg-
előző tanácsgyülésbe hivatnak meg.

Mindannyian személyenként 1-1 szavazattal birnak.



8

_ Tartam. Az egyháztanács tagjai 6 évre választatnak oly rnődon, hogy
az első 3 ·év leteltével azok fele sorshuzás utján, a másik 3 év leteltével

. pedig azok másik -fele sorrendben kilép. Akilépettek ujbóJ választhatók.
Üresedés. Időközben történt lemondás, elköltözés vagy elhalás folytán

megüresedett helyeket a közgyülés tölti be titkos szavazással.
Eskűtétel. A tanács uj tagjai a legközelebbi közgyülésen, vagy tanács-

ülésen esküt tesznek.
Elnökség. A tanács elnöksége az egyházi felügyelő és a lelkész, aka-

dályoztatásuk esetében a felügyelő helyettese, az alapítványi bizottság elnöke,
vagy a tanács korszerint legidősebb tagja, a lelkész helyettese pedig a hit-
oktató, illetőleg segédlelkész.

Ülések ideje. Tanácsülés annyiszor tartatik, - ahányszor annak megtar-
tását az elnökség vagy a tanács 5 tagja az elnökséghez benyujtott, indo-
kolt beadványban szükségesnek látja. Utóbbi esetben azt az elnökség 48
óra alatt összehivni köteles.

Ülések helye. Egyháztanácsi ülések mindenkor a kisebb vagy nagyobb
tanácsteremben (rendszerint a délutáni órákban) tartatnak.

Összehívás módja. Tanácsülések mindenkor az elnökség vagy helyet-
teseinek névaláirásával ellátott s minden egyes tanácstag házánál bemutatott
iven hivatnak össze, mely iven a tanácskozás főbb tárgyai fölsorolandók
A vidéki tagok posta utján hivatnak meg.

Jogai és teendői. A tanács jog és munkaköre következőkre terjed ki:
a) a közgyülés által megállapított meghivóleveleket az esperességi

elnökség megerősitő záradékával ellátva, az illető uj tisztviselőnek kiadja;
b) segédlelkészt választ;
c) egyházi és polgári hatóságok által hozzáutalt ügyek felett intézkedik,

felsőbb hatósági és helybeli főbb tisztségekre nézve jelölteket javasolhat ;
d) szolgaszemélyzetet felfogad és elbocsát;
e) alakuló gyülésében (3 évenként) alapitványi-, intéző-, tanügyi- és

temetőügyi bizottságot alakit s azoknak időnként tett jelentései, javaslatai
felett intézkedik;

f) az egyház tőkevagyonának gyümölcsözőleg elhelyezése felett, nagyobb
kölcsönöknél vagy közgyülésileg elrendelt nagyobb épitkezéseknél az elnök-
ség, 4 bizottsági elnök, számvevőszéki elnök, gondnok és ügyész javasla-
tára rendelkezik; - -

g) a közpénztárt az elnökség, illetőleg számvevőszék által időnként
megvizsgáltatja s oda hat, hogy a kezelés, könyvelés, nyilvántartás a meg-
állapitott rend szerint történjék;

h) a leöltségvetésbe felvett bevételeknek idejében való befizetéséről és
az ott felvett kiadásoknak idején való teljesítéséről intézkedik s oda hat,
hogya bevételi előirányzat érje el, a kiadási összeg pedig ne haladja tul
!l megállapitott összegeket;

i) 1000 (ezer) koronáig terjedő kiadás felett rendelkezik a költségvetés
J

előirása alapján;

•
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j) a levéltárilag felvett ingóságok, könyvtárak, gyüjtemények és levéltár
felett őrködik;

k) az egyház szegényeinek segélyezéséről, ugyszintén a szegény gyer-
mekek iskolázásáról, a gimnáziumi, elemi iskolai ösztöndíjak, tápdai jövede-
lemnek kiosztásáról az alapítványi bizottság javaslatára gondoskodik;

1) a közgyülés tárgyait előkésziti, azok sorában a számvevőszék jelen-
tését tárgyalja, a leöltségvetési javaslatot felülbirálja, a bizottságok, a gond-
nok időnkénti jelentése alapján megteszi intézkedéseit;

m) a közgyülés által megállapitott évi hiánylatot a tagok között aránylag
megosztja s erről azokat, ákiknél az feljebb vagy lejebb szállittatott, értesiti.
Egyes tagok részéről a tagilletéknek emelése vagy leszállitása tárgyában
történt beadványole felett legközelebbi ülésében határoz. Az uj tagokat fél· .
évenként besorozza és illeték alá veszi s őket erről irásban értesíti:

n) panaszos ügyekben az elnökség.. vagy külön bizottságnak javasla-
tára békéltetőleg jár el;

o) általában pedig mindazokra nézve, melyek a közgyülés hatásköre-
hez nem tartoznak, a rend, béke, egyetértés érdekében, egyöntetii munkásság
által az egyház fejlődő élete biztositasán közrernűködni igyekszik.

Tanácskozás módja. Az üléseket az elnökség vezeti, ő mondja ki a
határozatokat. A jó rend érdekében -- szükség es etén - a szólni kivánók
nevét feljegyzi s a feljegyzés sorrendjében nekik szót enged. A tárgytól
eltérőket tárgyhoz utasítja és ha e rendreutasítás czélhoz nem vezet, a szót
az illetőtől megvonja, ha pedig a rend már nem volna fentartható, a gyü-
lést feloszlatja.

Érdekeltség. A tanácskozás alá került személyes ügyek tárgyalásánál a
személyesen érdekelt fél nem vehet részt.

Határozathozatal. A tanács határozatai a jelenlevők általános szótöbb-
ségévei hozatnak. Öt tag kivánatlÍl'a esetről-esetre, személyekre vonatkozó
ügyekben pedig mindenkor titkos a szavazás. Ha az elnökség szavazati
jogával élni kiván, valamennyi jogosult szavazat beadása után és az össze-
számítást megelőzőleg adja be szavazatát. Szavazategyenlőség esetén az
életkorra nézve idősebb elnök szavazata dönt.

jegyzőkijnyvek. A tanácsülések jegyzőkönyve rendszerint a legközelebbi
tanácsülésen, sürgősen kiadandó pontok pedig e végre az elnökségert kivül~
3 tagból alakított bizottság által hitelesittetnek, A jegyzőkönyvek az e czélra
nyitott könyvbe irattatnak és az elnökség által alái rva levéltárba helyez-
tetnek.

C) Bizottságok.

Az egyház anyagI es szellemi összes ügyeinek egyöntetü kezelésénél
a számvevőszék és 4 bizottság működik közre, ugymint : 1. az alapitványi-,
2. intéző-, 3. tanügyi- és 4. temetőügyi bizottságok. E bizottságok: üléseire
az egyház elnöksége rnindenkor meghivandó.
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. a) Számszvevőszék.

Számvevőszék. Alakulása. A számvevőszék elnökét, jegyzőjét és 10 tag-
ját a közgyülés választja J évre, titkos szavazással,

Munkája. Minden évben márczius hó végéig elvégzi számvizsgáló
teendőjét. Nevez~tesen: megvizsgálja a számadásokat, a bevételt és kiadást
igazoló nyugtakat és ellennyugtákat, könyvelést, nyilvántartást, mérleget és
vagyont. A számadásoknál ügyel arra, hogy vajjon a napló összes tételei
át vannak-e vezetve a főkönyvbe, valamint az adósokat, ugyszintén alapo-
kat nyilvántartó könyvekbe helyesen vari-e a mérleg felállitva A kiadási
tételeknél birálat tárgyává teszi a nyugtákat s azt, vajjon igazolva vannak-e
azok. tanácshatározattal s el vannak-e látva felügyelői, illetve elnöki nyugtával.

Pénztár. A pénztárt és kezelését, a könyvelést évente többször meg-
vizsgálja s erről a legközelebbi tanácsülésben nyilatkozik.

Költségvetés. A mult évi költségvetésre, a pénztári eredményre s a,z
elmult évben történt intézkedésekre való tekintettel a következő évre szóló :
költségvetést kellő részletességgel felülvizsgálja sannak indokolásában
figyelmét az 'elmult évi költségvetés és eredmény között Jévő különbözet
okaira kiterjeszti.' ,- ~

Levéltár. Megvizsgálja az ingóságok levéltárát, abban kivált a nagyobb
értéket képviselő könyvtárakat, tekintettel a kezelőkre és kezelésre.
. jelentés. Mindezekre kiterjedő részletes jelentését az .aláirt mérleggel,
költségvetésseI és a tagok illetékére, ugyszintén a kezelők felmentésére vagy
elmarasztalására vonatkozó javaslattal együtt az elnökséghez évente már-
czius hó végéig beterjeszti.

b) Alapltványl bizottság.

Alapitványi bizottság. Alakulása. Elnökét 6 évre, az általános tiszt-
ujitást eszközlő közgyülésen, jegyzőjét és 4 tagját 3 évenkint a tanács saját
kebeléből választja. Évenkint rendszerint 3 ülést tart és . pedig: az iskolai
vizsgákat megelőzőleg két ülést és egy együttes ülést a számvevőszékkel
az alapítványi értékek vizsgálata alkalmával.

Teendője. Az összes alapok és alapitványokról nyilvántartás könyvet
vezet. Évenként a számadások lezárása és a számvevőszék felülvizsgálata
után az egyház elnöksége által összehivandó, a számvevőszékkel együtt
tartandó ülésben meggyőződést szerez, hogy az egyház alapitványai a ren-
delt helyen és összegben nyertek-e elhelyezést s azok jövedelmei rendelte-
tési czéljáikra fordittatnak-e. A vizsgát megelőzőleg az egyház elnökségéhez
beérkezett kérvények figyelembe vétele mellett a két tauodai, tápintézeti s
ösztöndíj alapok jövedelmének miként leendő felhasználása s kiosztása iránt
az eg)'ház tanácsához véleményes javaslatot tesz.,.
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c) Intéző bizottság.

Intéző bizottság. a) Az egyház összes ingatlanainak s ingóinak köz-
vetlen kezelése és felügyelete czéljából intéző bizottság szerveztetik.

b) Az intéző bizottság elnökét a közgyülés 6 évre választja, 4 tagját
3 évre az egyháztanács küldi ki. Hivatalból előadója a gondnok, tagjai az
ügyész, a pénztáros, a főjegyző és a könyvelő.

c) Az intéző bizottság hatásköre kiterjed az egyház ingatlan és ingó
vagyonának (földterületek, épületek, azok ingó fölszerelései, berendezései)
felügyeletére, karbantartására, kezelésére, - kivéve az ingatlanok közül a teme-
tőket, - amelyre vonatkozólag a tanácsnak időközönként javaslatot tesz.
Az ingók közül a lelkészi teendők végzésére szolgáló tárgyak használ-at,
megőrzés és karbantartás czéljából a vezető lelkésznek adatnak át.

d) Az intéző bizottság a gondnok által részletes és pontos leltárt vesz
fel az ingatlanokról és ingóságokról s azokat a tisztviselők; bérlők, lakók
és szolgáknak átadja. Gondoskodik a bérletek kiadásáról, bérszerződések
kötése, nyilvántartása és felmondásáról, azonban a bérleteket az egyház-
tanács által megállapitoit összegeken alul ki nem adhatja. Intézkedik aziránt~ ,
hogya bérösszegek az egyház pénztárába kellő időben befizettessenek, a
tartozások behajtassanak s a bérlőkkel támadó esetleges vitás kérdések lehe-
tőleg békés elintézést nyerjenek.

e) Gondoskodik az épületek, udvarok és azok felszereléseinek javitá-
sáról, karbantartásáról s intézkedéseit a gondnak által végrehajtat ja.

f) Előirányozza a költségvetés megállapitása czéljából a következő évre
várható munkálatokat és azokat az elnökségnek beküldi.

g) Végrehajtja a közgyülés a tanácshatározatokkal elrendelt és hatás-
körébe tartozó rnunkálatokat. A költségvetés keretein belül megrendeléseket
eszközölhet összesen 100 (száz) korona értékig, e megrendelések azonban
a legközelebbi' tanácsülésen bejelentendők és kifizetésre a felügyelő által
kiutalványoztatnak.

h) Felfogadja és elbocsátja a házmestert, kinek feddhetlen, írni-olvasni
tudó férfinak kell lenni.

D) A miskolczi ágo ev. egyffiízvallásoktatási szabályrendelete.

1. Altalános határozatok.

1. §. A miskolczi ágo hitv. egyház tanuló ifjuságának vallásoktatásáról
az alábbi pontokban körülirt szabályok szerint gondoskodik:

A vallásoktatás helyi főfelügyelete a tiszai ágo hitv. ev. egyházkerület
előirása értelmében általánosságban a helyi egyházközség feladatát képezi,
az ellenőrzési jog gyakorlása különösen az egyház mindenkori rendes lelké-
szét illeti, ha azonban a lelkész maga is vallástanitási teendőket végez,
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ezesetben az ellenőrzési és felügyeleti jogkör az egyház felügyelőjére há-
ramlik át.

Az egyházkö?:ség ellenőrzés czéljából saját kebeléből vallásoktatási
bizottságot alakit, melynek szervezetéről és hatás köréről a jelen szabályren-
delet intézkedik.

2. §'. A vallásoktatást az ezzel megbízottak teljesitik s azokat a vallás-
'oktatási bizottság javaslatára rninden tanév kezdetén az egyháztanács hivja
meg, illetőleg saját tisztviselői közül jelöli ki.

Meghivhatók, illetve kijelölhetök :
a) lelkész, másodlelkész és segédlelkész,
b) vallás tanár,
c) világi tanárok és tanitók,
d) énekvezér (kántor).
3. §. A vallásoktatással való megbizást a vallásoktatási bizottság ja-

vaslatára az egyház tanácsa bármikor megvonhatja, ha a hitoktatók előirt
kötelességeiket nem teljesitik.

4. §. A vallásoktatással megbízottak taritestületet alkotnak, melynek
elnökét a 2. §. a) és b) pontja alatti hitoktatók közül mindea tanév elején
a vallásoktatási bizottság javaslatára az egyháztanács jelöli ki. <.

II. A vallásoktatási bizottság jogai és kötelességei:

5. §. A vallásoktatási bizottság elnökét az évi közgyülés hatévenként,
tizenöt tagját pe-dig háromévenként az egyháztanács saját kebeléből választja.
A bizottságnak hivatalból tagjai az egyházfelügyelő és a vallásoktatással
nem foglalkozó lelkész, ugyszintén a tantestület részéről kiküldött egy hit-
oktató, aki egyszersmind a bizottságnak jegyzője. A bizottság előadója szava-
zati joggal a tantestületnek mindenkori elnöke.

A vallásoktatási bizottság a tanév elején, közepén és az évzáró vizsgák
után köteles ülést tartani és ezenfelül annyiszor ülésezik, ahányszor azt az
elnökség szükségesnek látja, vagy ha az ülés egybehivását 5 tag kivánja.

A vallásoktatási bizottság:
a) javaslatot terjeszt a tanév megkezdése előtt az egyháztanácshoz, a

vallásoktatással megbizandó egyének személyére vonatkozólag;...~
b) javaslatot terjeszt a hitoktatóknak beosztása, az egyetemes gyülés

által elfogadott tanitási anyag, tanterv, tankönyvek, órarend és az évi költ-
ségvetés tárgyában.

A hitoktatóknak mikénti beosztására vonatkozó javaslatánál figyelembe
veszi, hogy az egyház lelkésze által végzendő vallásoktatás, ha ezen teen-
dőkkel megbizatik, hetenként legfeljebb 6 órai elfoglaltságig terjedhet és
hogy a gimnázium legfelsőbb osztályainak vallásoktatása mindenkor a lel-
kész által végzendő;

c) bemutatja az egyháztanácsnakMiskolcz város összes tanintézetei ben
beiratkozott evangélikus tanuló ifjuság névsorát, azoknak iskolánként és
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osztályonként való elosztását és ezen névsort egy példányban az egyházi
irodának is kiadja :

.d)megállapitja az évzáró vallásvizsga napjait, kijelöli saját kebeléből
a vizsgabiztosokat és erről az egyház elnökségének jelentést tesz;

e) a vallásoktatást a tantestület elnöke és a bizottság tagjai .időközön-
kénti beosztással ellenőrzik, kik a tanórákon történt megjelenésüket a hit-
oktatói naplóba bejegyzik és észrevételeikról. a bizottság elnökét értesitik;

. í) a hitoktatók által elkövetett mulasztás, vagy a jelen szabályok meg-
sértése es etén az egyház elnökségének haladéktalanul jelentést tesz;

g) résztvesz az ösztön- és tápdai segélydijak megállapítása tárgyában
az egyházfelügyelő elnöklete alatt az alapitványi bizottsággal megtartott
együttes értekezleten;

h) beterjeszti félévenként és a tanév végével kimeritő jelentését a tanitás
és tanulás eredményéről az egyháztanácsnak ;

irgondoskodik arról; hogy az egyházat illető vallástanitási dijak az
iskolafentartók részéről lehetőleg arányittassanak és emeltessenek; ellenőrzi,
hogya hitoktatók részére kiutalt összegekról szóló nyugták általok idejében
kiállittassanak s azok az egyház pénztárába, beszerzés végett, haladéktalanul'
beszolgáltassanak ; '" ~ ----".

j) indokolt kérelemre s helyettesének kijelölése mellett a bizottság elnöke
a tantestület elnökének, vagyis mint hitoktatónak, 5 napig terjedő szabadsá-
got engedélyezhet. Hosszabb időre terjedő szabadság az egyháztanácstól
kérendő ki;

k) határozathozataira a tagok felének jelenléte szükséges; újból össze-
hivandó ülésben a jelenlevők határoznak.

Ill. Tantestület elnökének jogai és kötelességei,'

6. §. a) Tantestület elnöke a vallásoktatási bizottságnak előadója lévén,
mint ilyen, a II. fejezet 5. §-ában foglalt ügyeket előkésziti és azokat kellően
felszerelve a bizottság ülésein előterjeszti;

b) a bizottságnak és az egyháztanácsnak a vallásoktatásra' vonatkozó
s kinyomatás ra rendelt határozatait és intézkedéseit kinyomat ja és azokat
kézbesitteti ;

c) gondoskodik arról," hegy.a.vallásoktatas az összes tanintézetekben
a bizottság által megjelölt napon kezdődjék;

d) felügyel arra, hogya hitoktatók a tanitási órákat szigoruanbetartsák,
hogy azokat a növendékek szorgalmasan látogassák s hogy résztvegyenek
az istentiszteleteken;

e) meglátogatja mindannyiszor, ahányszor szüksége fenforog, de
havonként legalább egyszer a vallásórákat és a tanitás menetét, eredményét
ellenőrzi, megjegyzését a hitoktatói naplóba bejegyzi és tapasztalatairól esetről-
esetre, az év végével pedig a hitoktatók naplóinak becsatol ása mellett a
bizottságnak kimeritő jelentést tesz;
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f) a hitoktatók helyettesitéséről, amennyiben azok erről maguk nem
intézkedhetnek, haladéktalanul intézkedik;

g) végrehajtja a bizottságtól vett megbizásokat, valamint az egyházi
és világi hatóságoktóI érkezett intézkedéseket és a fontosabb jellegüeket a
bizottságnpk bejelenti;

h) az évzáró vizsgák után az erre illetékes bizottságok által előzetesen
megállapitott ösztöndíjakra. az általuk hozott elvi határozatok figyelembe
vétele rnellett, a tantestüleftel javaslatot készit a legszorgalmasabb s jó maga-
viseletű, valamint szegény sorsu, segélyben részesítendő tanulókról s azt
az illetékes bizottságok által meghatározandó időpontig az egyházfelügyelő
kezéhez juttatja. Gondoskodik továbbá arról is, hogya segélyezésre pályá-
zók erről a kellő időben s legczélszerübb módon tudomást szerezzenek;

i) a vallástanitásról esetleg kivánt bizonyitványokat kiállitja s azokat a
hitoktatóval együttesen aláirja;

j) a hitoktatás körébe tartozó ügyek vezetése s ellenőrzéséért az egyház
közgyülése által megállapitandó tiszteletdijban részesül;

k) a hitoktatóknak indokolt kérelmükre 5 napig terjedő szabadságot
engedélyezhet, ugyanakkor helyettesitésükről is gondoskodik, mely körül-
ményről a bizottság elnökének minden esetben [elentésttesz. Az esetben
pedig, ha ezen kedvezményt magára nézve is igénybe kivánja venni -
helyettesének megnevezése mellett -, ezt a bizottság elnökétől kérelmezi;
a hosszabb időre terjedő szabadság az egyháztanácstól kérendö.

IV, A hitoktatók jogai és kötelesfégei,'

7. §. A) a hitoktatók kötelesek a növendékeket igaz, protestáns evan-
géliumi szellemben, lelkiismeretesen oktatni és e szabályrendeletben lefekte-
tett elveket szem előtt tartva, kötelességeiket pontosan teljesiteni ;

b) kötelesek a tanórákon és vizsgákon pontosan megjelenni és a
vallásoktatási bizottság, valamint a tantestület elnökének intézkedéseit végre-
hajtani;

c) az ellenőrzés czéljából tanitási naplót rendszeresen vezetni tartoznak
azt az ellenőrzésseI megbizottaknak bemutatják, év végével pedig a tantes-
tület elnökének beszolgáItatják ;

d) kötelesek minden év szeptember hó 14-ig a beiratkozott-helybeli
tanuló ifjuságról, valamint azok szüleiről és pontos lakczimükról kimutatást
2 példányban késziteni és a tantestület elnökének beszolgáItatni ;

e) kötelesek a tanitásban beálló akadályoztátásokról, vagy az órarend-
ben szükségesnek mutatkozó változásokról a tantestület elnökét 24 órán
belül értesiteni ;

I) kötelesek közrehatni, hogy a gondjaikra bizott növendékek az isten-
tiszteleteken résztvegyenek ;

g) a hitoktatással való megbizás évenkint történik és az azért járó
javadalmazás a'z egyházi közgyülés részéről évenként lesz megállapítva.
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E) Temetőügyi bizottság.

Alakitása. A bizottság 7 tagból áll. Az elnököt az általános tisztujitó
közgyülés választja 6 évre, hivatalból tagja a gondnok, a többi öt tagot
3 évre az egyháztanács saját kebeléből választja.

Üléseit az elnök, ennek akadályoztatás a esetén a gondnok hivja össze.
Teendője az egyház tulajdonát képező két temető feletti felügyelet.

Ebből kifolyólag gondoskodik arról.. hogy saját egyházi és Miskolcz város
temetőügyi szabályrendeleteinek intézkedései temetőinkben pontosan végre-
hajtassanak. .

Szabályrendelet
a miskolczi ágo hítv. ev. egyház temetőiről és temetkezéseíröl.

--1-0'1--

1. rész.

A temetőkről.

1. §. A miskolczi ágo h. ev. egyház temetőiben mindennemű intézkedési
jog az egyházközséget illeti, melynek határozatait az egyháztanács utján az
elnökség és a temetóügyi bizottság hajtja végre. Egyébként a temetökre
vonatkozó intézkedésnek alapjául Miskolcz város ternetöügyi szabályren-
delele szolgál.

2. §. A temetők sirhely csoportokra, a csoportok szakaszokra és ezek
sirhelysorokra osztatnak.

3. §. A Miskolcz városi szabályrendelet (1. 1i. §.) értelmében az egyház
temetőiben :

aj családi sirboltok,
b) magánsirhelyek,
e) köztemetkezésí helyek

engedélyeztelnek.
Mind a háromféle hely fekvését az egyház állapitja meg. Ezek közül

az aj és bJ jellegü helyeket, a jelen' rendelethez mellékelt 1. számu ár-
szabás alapján bocsátja a .íelek rendelkezésére, mig a ej jellegü sirhelyekért
külön adózás nem fizetendő. Ideazonban csak olyegyháztagok temethetők,
akiket az egyházi adó fizetése alól szegénység okáért mentettek fel.

4. §. Az aj és bJ jellegű sirhelyek hossza és szélessége az egyház
által kiad ott temetői térképen van megállapítva. A ej jellegü sirhelyek hossza
2 méterben, szélessége 1 méterben állapittatik meg és ezenkivül az egyes
sirhantok közt minden oldalon legalább 50 cm. üres tér hagyandó. Minden
sirhely legkisebb mélysége = 2 méter, rnely méret mindenkor a legfelsőbb
koporsótól. számítandó, oly esetekben is, midőn a sirba egymás fölébe több
halott helyeztetik el.
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5. §. A magánsirhelyekbe 30 éven belül legföljebb 1 jobboldali oldal-
padmaly engedélyezhető, azonban régi siroknál ezek elkészitéséhez előze-
tesen a temetőügyi bizottságtól, sürgős esetekben a temetőgondnoktól kell
engedélyt kérni.

Köztemetkezési sirhelyeknél oldalpadmaly nem engedélyeztetik.
6. §. Egy magánsirhelybe, előző 4-ik §. értelmében, a kellő mélység

esetén legföljebb négy egymás fölött fekvő halott helyezhető; de ezek csak
egy család tagjai lehetnek, u. m. házastársak, szülók, gyermekek, lemenő és
elsőfoku oldalági rokonók.

7. §. A' sirbolt vagy sirhely csak a lelkészi hivatal által kiállitott
igazolvány alapján foglalható el. .

8. §. A sirokra vagy azok mellé, a bizottság engedélyezésével csak
oly kis méretü diszbokrok ültethetók, melyek sem-az utakon, sem a sirok
között nem gátolják a közlekedést, vagy más sirokra át nem hajolnak.

9. §. Sirboltokat épiteni, - az előre befizetett dij ellenében is, - csak
az egyház és a városi tanács engedélye alapján szabad. E' czélra a sirbolt
tervrajza 1 példányban a bizottsághoz benyujtandó.

10. §. A sirbolt épitése végett a kijelölt helyre hordott épitési anyag
rendszerint legföljebb egy hónap leforgásáig türetik meg. A'-sirbolt .épitése
után származó rendetlenséget vagy esetleges kárt az épittető 8 nap' alatt
saját költségén tartozik helyrehozni; ellenkező esetben ezeket az egyház az
érdekelt fél költségére hozat ja rendbe.

11. §. Siremlékek felállitása, keritések létesítése, sirboltok vagy
emlékek javítása és minden egyéb oly munka, mit magánfelek óhajtanak
végezni, előzetesen bejelentendő a bizottságnak; mely az anyagok lerakására
alkalmas helyet a felek részére kijelöli, ettől eltérni semmi szin alatt
nem szabad.

12. §. Düledező siremlékek meg nem türetnek. Ha a tulajdonosok, az
emléket rendbe nem hozzák: az eltávolittatik.

13. §. A sirboltok és magánsirhelyek mindaddig az illetők tulajdonai
maradnak, mig azok jó karbantartásáról gondoskodnak; ellenkező esetben,
- a megállapitott 30 éveItelte után, - azok fölött az egyházközség rendelkezik.

14. §. A temetők a közönség részére csak nappal vannak nyitva.
15. §. A temetőben csupán kifogástalan magaviseletü egyének tűr-

hetők meg.
16. §. Tilos a temető területéről illetéktelenül bármit eltávolítani, vagy

megrongálni.
17. §. Tilos a temetőbe kerékpáron vagy lóháton bemenni, oda kutyát

vagy más állatot bevinni, hacsak pórázon nem vezetik.
18. §. Mindazokat, kik a 14. és 17. §§-ok határozmányai ellen vétenek,

a temetőőr kiutasitani tartozik. A kártevőket igazolásra felszólitja, ellenszegülés
es etén a rendőrségnek átadja.

19. §. A sirnyitásra, han tolás ra kizárólag a temetőőr lévén feljogosítva:
ezekért, valamint a felek részére teljesithető egyéb magán munkákért, a jelen
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szabályrendelet hez csatolt 2. sz. árszabás ban foglalt dijaknál többet nem
szedhet.

20. §. A temetőőr ellen felmerülhető panaszok a gondnok utján a te-
metőügyi bizottsághoz intézendők.

21. §. Sirok átruházása csakis az egyház jóváhagyásával történhetik.

II. Rész.

A temetáár.

Az egyháztan ács természetbeni lakás adományozásával és az egyház
által megállapított évi javadalmazással ellátott temetőőrt fogad, mindkét
temetőnek felügyelete, azokban a sirok ásása, a sirhelyek, sirboltok és
az egész sirkert gondozása czéljából.

Az őrnek teendői részletesen ezek:
1. A lelkész vagy gondnok irásbeli utasitására a megjelölt helyen --

a munkára kiszabott időn belül - uj sirt ás, vagy a meglevőt felbontja.
Temetés után a sirgödröt betömi és a sir környékét is rendbe hozza, ugy,
hogya sir körül rninden oldaIön legalább is 50 czentiméter tiszta hely
maradjon.

2. Az eltemetett egyén nevét s a temetés idejét a neki átadott törzs-
könyvbe olvashatóan bejegyzi. A törzskönyvet minden hónapban egyszer
a gondnokhoz beterjeszti az adatok egyeztetése végett.

3. Az összes sirhelyek közeit s a gyalogutakat állandóan tisztán tartja.
A sirközökön és sirokon növó füvet rendszeresen lesarlózza; a közlekedést
gátló cserjéket, bokrokat kellően megnyesegeti; egyes fákat csak a gondnok
engedélyezésével vághat ki. A diszültetvényeket és élősövénykeritéseket szak-
szerüen ápolja, a hiányzókat pótolja, a keritések áttörését megakadályozza.

4. Az utak mentén vizfolyási árkokat készit s ezeket az esőzések után
az iszaptói kitisztogatja,' hogy sehol álló viz ne keletkezhessék.

Az utak testét a szeméttől állandóan tisztogatja; őszi lombhullás
idején aszárazlevél hulladékot folyton szorgalmasan összegyüjti s az e. czélra
ásott verembe hordja.

5. Felügyel a közrendre és tisztaságra a temető egész területén, melyet
naponta legalább háromszor, külörrbözö időszakokban bejárni tartozik. Az
olyan temetőlátogatókat, akik az I. rész 14. és 17. §§-ai szerint rendellenes
viselkedést tanusitanak, udvarias modorban figyelmezteti; ellenkezés' es etén
kiutasitja, a kártevőket pedig a legközelebbi rendőrnek átadja.

6. Az egyház gondozására bizott siroknál és sirboltoknál a gondnok
által kiszabott teendőket pontosan elvégzi.

. 7. Magánfeleknek az ő gondozására bizott sirhelyeit a megállapodás
szerint rendbentartja, mely munkájáért a megszabott dijon felül mit-
sem kérhet.

8. Asirboltépitéssel, emlékkőállitással, sirhelykeritéssel megbizott
~
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iparosoknak a munka megkezdését a gondnok által kiállitott igazolvány
alapján engedi meg. Ezeket munkájukban nem háborgathat ja, csupán arra
ügyel, hogyamegszabott sirhelyekés sirközök változást ne szenvedhessenek.

9. Tartozik minden hónapban egyszer a Nagyleány-temetőt, annak
gondnokával együtt felkeresni, hogy az ott szükséges tennivalókról meg-
győződjék. A Nagyleány-temetőben való időzése alatt a Mindszenti temető
felügyeletével sirásó segédjét köteles megbizni.

10. A mindszenti temetőben az őr magánhasználatára átengedett virág-
ház kertészetét csak oly mértékben gyakorolhatja, hogy ezáltal hivatalos
kötelességeiben fennakadás be ne álljon. Nincs azért megengedve, hogy
a növények elárusitásával a temető területén kivül az őr személyesen fog-
lalkozhassék.

11. Az őri lakástól keletre eső, még sirhelyeknek igénybe nem vett,
teriiletek fű és sarju termése mindaddig :1 temetőőrt illeti, mig az egyház
e részben máskép nem határoz.

12. Szigoruan tiltatik, hogy az őr akár az őrházban, . akár a mellék-
épületekben (virágház is) idegeneknek szállást adhasson.

13. Mint egyházfinak kötelessége: __~
aj Ünnepnapokon tartott istentiszteletek előtt a lelkésznél megjelen

és az első egyházfival együtt végzi az istentisztelet befejeztéig az összes
teendőket;

b) felügyelő, lelkész, bizottsági elnök, gondnok rendeléseit serényen
és pontosan eszközli.

lll. Rész.

Árszabás.

Az egyháznak fizetendő díjakról.

1. Sirbontásért a Mindszenti temetőben
2. Sirbontásért a Nagyleány temetőben
3. Sirboltbontás a Mindszenti temetőben
4. Uj sirbolt a Nagyleány temetőben .
5. Sirbolthelyek a Mindszenti temetőben

aj 1. csoportban a főut baloldalán .
b) 1. csoportban az oldal kocsiut mentén, egyes
ej .I. csoportban az oldal kocsiut mentén, kettős
d) II. csoport a főut jobboldalán, egyes . .
ej II. csoport a főut jobboldalán, kettős . . .

6. Magánsirhelyek ára a Mindszenti temetőben
aj 1. csoport üres sirhelyei, ha 5 rn'', vagy nagyobb

alapterületüek. . . . . . . . . . . . .
bJ Ugyanott, ha az alapterület 5 m--nél kisebb
ej II. csoport 1. és 2. szakasza meg nem kezdetik

5 kor.
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d) ll. csoport 3. szakaszában
e) Ill. csoport 1., 2. szakasz és a 3-ik szakasz első

9. sorában
f) Ill. csoport 10. sorától végig
g) IV. csoportban csak a jőut mentén az 1., 3., 5.,

7. szakasz átmeneti sorában (kivéve a 9. szakasz
l O-iket)

h) IV. csoport 10. szakasz főut mentén és a 9.
szakasz l O-ik sirhelye egyenként

í) V. csoport 1. szakasza 1. sirhelye külön
j) V. csoport 1- 10. szakaszán bárhol
k) V. csoport 11. szakaszán bárhol .

7. Harangozásért délben egyháztagoknak .
8. Harangozásért délben idegeneknek
9. Temetéskor csendités és harangozás tagoknak

10. Temetéskor csendités és harangozás idegeneknek
11. Énekvezér dija 1-2 énekes mellett .
12. Énekvezér dija~3-8 énekes mellett .
13. Énekvezér dÍja teljes dalárda esetén
14. Énekesek fejenként (kardal nélkül)
15. Énekesek fejenként kardal mellett

A temetőőrnek fizetendő dijakról.

1. Sirásás és sirbontás 2 méter mélységre . .
2. Sirásás és sirbontás 2 méteren tul, méterenként
3. Sirásás dupla koporsónak 2 méter mélységre .
4. Sirásás dupla koporsónak 2 méteren tul, méterenként
5. Egyszerü sirhantolás . . . . . . . .
6. Koporsóalaku sirhantolás .. . . . .
7. Koporsóalaku sirhantolás fűmagbevetésseI
8. Lépcsőalaku sirhantolás fűmagbevetésseI
9. Sirhelygondozás egy évre

19

10 kor.

10 "
5 "

15 "

20 "
15 "
10
5
3
6
5

10
2
4
6
2 "
3

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

8 kor.
2 "10 "
3 "2 "4 "
5 "6 "
6 "

- tV. Rész.

Temetkezés rendje.

A temetések a lelkész által kitűzött időben végeztetnek. A gyászos
felek vagy megbizottak a haláleset után jelentkeznek a lelkésznél és a gond-
noknál s ott a halottvizsgáló orvos bizonylatának bemutatásával lefizetik
a járandóságokat, nevezetesen:

a) a hátralékot, vagy azon évi egyházi illetéket egészben;

Jegyzet: Idegen illetőségüek és más vallásúak az itt megállapitott dijak kétszeresét
fizetik.

2*



Anyaegyházunk tagjaiul tekintetnek mindazon ágo hitv. ev. hivek, kik
az egyház jogköréhez tartozó megyék és járások községeiben (1. pont.) lak- ~
nak, vagy lakni fognak.

A felsorolt rnegyékben és járásokban lévő községekben most lakó,
vagy jövőre letelepedő ágo hítv. ev. egyházhivek közvetlenül anyaegyházunk-
hoz tartoznak. Itt élhetnek jogaikkal s itt teljesitik kötelességeiket.

A felsorolt megyék, illetve járásokban fekvő községekbe telepedett
hitsorsosok letelepedésük után 6 héttel az anyaegyház kötelékébe felvétet-
nek. A kölcsönös jog és kötelesség tehát ezen időtől számítva veszi kezdetét.

Anyaegyházunk törzs könyvébe iratnak s ezzel egyházunk háztartásához
való arányos hozzájárulásra köteleztetnek :

a) az önállóak, korukra való tekintet nélkül;
b) a 24 éves kort már betöltött nőtIen férfiak és hajadonok, ha még nem

önálIóak is;
c) minden családfő;
d) vegyes háztartásban élő hítsorsos nő;
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b) a választott sirhely árát;
e) a kántor és énekesek diját.
A gondnak által kiállitott ellennyugtát aláirják s átveszik tőle a sir-

ásatásra és harangoztatásra szóló utalványt.

A sirhelyek területének árából, hagyományokból és egyéb bevételekből
gyüjtött temetői alapot az egyház közpénztára kezeli, a bizottság pedig
a kamatoknak a költségvetés keretén belül történő hováforditása iránt intéz-
kedik, még pedig : gondoskodik, hogy e kamatok a temető jókarban és
tisztántartására, névszerint az utak kavicsolására, fák, bokrok és virágok
ültetésére, a sirok felhantolására és begyepezésére, a temető körülárkolására
és sürü élősövénynyel való körülszegélyezésére, a hullakamrának, a főbejárat
kapujának s a temetőőr lakának jókarban tartására Iordittassanak, különösebb
ugyelettel lévén arra, hogya hagyományokat tett, elhunyt egyháztagok sir-
boltja, illetve sírhelye a hagyományok értelmében folytonos gondozásban
részesittessenek.

Az egyháztanácsnak felfogadásra, vagy elbocsátásra temetőőrt ajánl.
A temetőőrnek feddhetetlen elöéletü, irni-olvasni tudó férfinak kell lenni.

A bizottság határozatainak és intézkedései nek közvetleii végrehajtőja,
a térképek és törzskőnyv vezetője a gondnok, ki a temetőőrrel is szolgálati
ügyekben közvetlenül rendelkezik.

A bizottság határozatai az egyháztanácshoz feJebbezhetők, mely felet-
tük végérvényesen dönt.

Ill. Egyházunk tagjai és tisztviselői.
a) Tagok.
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e) özvegy férfiak és nők.
Ezen tagok összessége képezi egyházunk fentartó elemét.
Minden uj tag, tekintet nélkül az évközben történt be-, vagy kilépés

idejére, tartozik az ezen évre járó egész illetékkel.
Egjházunk ~összes szükségleteit az évi közgyülés veszi évről-évre

számba, ugyanez állapitja meg egyuttal az arra szolgáló fedezetet is, oly
módon, hogy az az alapítványok jövedelmén, bérletek, templomi, ápoldai,
temetői és temetések után való illetékeken kivül szükségeit, de hiányzó évi
összegnek arányos fedezésére, a törzskönyvbe irt tagok összességét kötelezi.
A hiányzó összeget a tagokra a tanács rója ki.

A kirótt illetékról szóló értesítés az uj tagoknak irásban és házukhoz,
a régi tagok közül csak azoknak küldetik meg, akiknek illetékösszege azon
évre kérelmükre, vagy változott viszonyukra való tekintettel feljebb emel-
tetett, vagy leszállittatott. .

Az évi járulék félévi vagy egész évi részletekhen a minden hétköz-
napon d. u. 4-5 óra között nyitva levő közpénztárnál ellen nyugta vissza-
hagyásamellett, vagy a pénzbeszedő egyházfinál nyugtára fizetendő. A novem-
ber elsejéig még kifizetetlen maradt összegre nézve a tagok mindegyike
felhivást kap a gondnoktól. Az advent első vasárnapján (egyh. év) hátralék-
ban maradt összegek a városi hatóságnak adatnak ki behajtás végett.

A vidéki tagok egyes vidéki megbizottaknál, vagy postán küldve köz-
vetlenül a közpénztár ba róják le tartozásaikat. A hátralékban maradt vidékiek
is hasonló elbánás alá esnek birói eljárás tekintetében.

Az évi járulék összegének minimuma helybeliekre nézve 2 koronában,
vidékiekre nézve t koronában állapittatik meg. Az évi illeték megállapitá-
sánál vagyon,' állami adó és társadalmi állás vétetnek figyelembe. A vidéki
tagok rendszerint a helybeliek illetéke felének fizetésére köteleztetnek.

Minden egyes egyháztagnak joga van egyházi illetékének leszállí-
tását kérelmezni.

Az évközben vagy évvégén beadott ily felszólamlások felett a legkö-
zelebbi ülésben a tanács határoz s a határozatról a tagokat értesiti.

b) A tagok jogai.

a) Részt vehetnek az - egyhaa.rninden nyilvános cselekményénél;
b) igénybe vehetik az egyház által nyujtott előnyöket, szegénység

es etén a lelkész ingyen szolgálatát, gyermekeik iskoláztatásánál tandijsegélyt,
tankönyvekkel és iróeszközökkel való ellátást, teljes elszegényedés és rnunka-
képtelenség es etén pedig segélyezést;

c) részt vehetnek a közgyüléseken s azon tanács- és bizottsági ülése-
ken, amelyekbe tisztviselők vagy tagok gyanánt beválasztattak, hozzászól-
hatnak a napirenden levő tárgyakhoz, tehetnek javaslatot, inditványt vagy
panaszt, sérelmesnek vagy szabálytalannak vélt határozat vagy választás ellen
óvást emelhetnek s az egyházmegyei elnökséghez felebbezhetnek.
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Amennyiben egyházunk valláserkölcsi czéljainak munkálását most és a
jövőben a hivek vallásbuzgalma, egyházszeretete, hüsége és áldozatkészsége
teszi lehetövé, méltán megkiván ható egyházunk. minden tagjától, hogy:

a) az istentiszteleteken lelki örömmel részt vegyen; ,
b) egyházi és szentcselekményeit hivő öntudattal tisztelje és fogadja;
c) az egyházi közügye'k előmozditásán jóakarattal s önzetlenül mű-

ködjék közre;
d) egyházi illetékét pontosan fizesse;
e) az egyház_ jövőjének egyik biztositékát képező alapvagyont erejéhez

mért adományaival vagy alapitványaival gyarapitsa;
í) az önkormányzat szelleme értelmében a törvényes határozatok nak

engedelmeskedjék;
g) magánéletévei, jó példájával egyházunk fejlődő életének biztositásán,

mint valódi élőtag, működjék közre.
Vidéki tagok jogai és kötelességei ugy saját egyházunk, mint a ref-

egyház irányában a következők:
a) Azok, akik nagyobb távolságra laknak anyaegyházunktói, fizetik a

helyben szokásban levő legkisebb lektikálénak felét a ref. lelkésznek, a másik
felét egyházunknak, ugyancsak e két helyre fizetik egyházi illetéküket a
vegyes házasságban élők is;

b) a különféle egyházi szolgálatokat, u. m. keresztelést, esketést, temetést-
az egyházi lelkésznek engedélye mellett -- a helybeli ref. lelkész is elvégezheti,
mely esetben a szolgálatot teljesitő lelkésznek az ott szokásos stóla fizetendő;

c) az esketést megelőző hirdetés az anyaegyházban is eszközlendő.
A ref. lelkészek tartoznak a hitsorsosaink kőzül kereszteltek, eskettek és

temetettekre vonatkozó anyakönyvi ivet egyházunk lelkészi hivatalához
beterjeszteni.

A tanitók az iskolába járó ev. vallásu gyermekek után is csak annyi
járulékot kivánhatnak, mint amennyit a saját felekezetükön levők után kapnak.

Temetési harangozás után csak annyit fizetnek egyházunk hivei is,
mint a reformátusok.

c) Tisztviselők és egyéb alkalmazottak.

Egyházunk tisztviselői részben élethossziglan, részben időnként ujra
választatnak. Élethossziglan választottak: a tiszteletbeliek, a lelkész, hitoktató-
és kántor. - Időnkint ujra választatnak : egyházfelügyelő, alapitványi
bizottsági elnök, mint helyettes felügyelő, gondnok, ügyész, pénztárnok,
jegyzők, könyvelő és könyvtárnok.

1. Tiszteletbeli felügyelő.

Tiszteletbeli felügyelő. Az egyházunk életében kiváló érdemeket szer-
zett egyének közül választott tb. felügyelő szerep köre egyházunkban a
következők re terjed ki:
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a) egyházmegyei gyülésen s egyházunkat érdeklő nagyobb jelentőségü
külünnepélyeken vagy gyüléseken egyházunkat a felügyelők sorában képviseli;

b) általános választást eszköziő évi gyüléseken, vagy akkor, amikor
egyházfelügyelő választása kerül napirendre, vagy az elnökség az érdekelt fel,
végzi a világi elnöki teendőket;

c) befolyását mind ott, ahol erre alkalom kinálkozik, vagy ügybuzgalma
sugalja, egyházunk javára érvényesiti.

II. Egyházfelügyelő.

Egyházfelügyelő' a) Általános tisztujitást eszközlő évi közgyülésen
a helyben lakó, egyházát szerető, művelt és anyagilag független férfiak
sorából 6 évre választatik. Tiszti esküt tesz;

b) teljes joggal és felelősséggel elnöktársa a lelkésznek az egyház
kormányzatánál;

c) egyházunknak kifelé és felfelé hivatalból egyik képviselője;
d) az egyház anyagi ügyeinek első munkása, az alapitványok ellenőre,

utalványozására történnek az összes engedélyezett kiadások, az ő kezénél
,/

van mindig az egyház tőkevagyonát záró vasszekrénynek egyik kulcsa ;
e) a lelkész és a többi egyházi tisztviselő tekintélyének őre és védője

(E. A. 60. §.).

Ill. A lelkész.

A lelkész az egyházközségi közgyülés szavazatainak általános több-
ségéveI, élethossziglan választatik (E. A. 69. §.), még pedig a .Lelkeszvdlasz-
tdsi Szabályrendelet" utasitásai értelmében.

A lelkész az egyházközségnek egyik kormányzója, a lelkiekben gon-
dozója és a lelkészi hivatal vezetője.

Mint az egyházközségnek lelkiekben gondozója, őrködik egyházközsége
tagjainak hithűsége és erkölcsi tisztasága felett; nevezetesen:

a) hirdeti az Isten igéjét;
b) kiszolgáltatja a szentségeket és végzi az összes egyházi szent

cselekményeket;
c) gyakorolja a hivek házi-látogatását (cura pastoralis);
d) felügyel az iskolákra, különösen a vallásoktatásra;
e) végzi az lelkészi hivatal minden egyházjogi teendőjét;
I) az egyházi és politikai főbb hatóságok leiratait átveszi s azok ter-

mészete szerint aztán felettök elnöktársával, vagy a tanács határozata értel-
mében intézkedik;

g) az alapokat és alapitványokat ellenőrzi, hogy azok rendeltetésükhöz
képest kezeltessenek és gyümölcsöztessenek;

h) ügyel arra, hogya rendes ügymenet a jegyzőkönyveknél, pénztár-
nál, vallástanitásnál betartassék;
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i) általában pedig .kötelességének és felelősségének tudatában oda-
irányitja minden igyekezetét,. hogy az egyházban rend, héke, vallásosság és
összhangzatos munka uralkodjék.

IV. Hitoktató lelkész.

Hitoktató lelkész. Theológiai akadémiát végzett férfiak közül, rend-
szerint próbaszónoklat tartása után, il tanács javaslatára ci. közgyülés által
választatik. Meghivó levele az egyházmegye által erősittetik meg.

Teendáje. a) Az elemi iskolákban, középiskolákban, valamint más tan-
intézetekben az evang. vallásu növendékeknek a vallástanban való rendsze-
res nevelése és oktatása;

b) mint a lelkész munkatársa, a hivatalos órák alatt az irodai és lelki-
pásztori teendőkben a lelkésznek huzgón segédkezik.

V. A segédlelkész.

A segédlelkészt az egyháztanács választja.
A segédlelkész közvetlen előljárója a lelkész, kinek hivatalos rendelkezé-

seit teljes iti.
. A hitoktató, illetve segédlelkész az összes iskolákban lévő evang.

tanulókat a tanács által megállapitott helyen, időben és csoportokban, tan-
terv, órarend betartásával oktatja s velök az elnökség sa tanács tagjai jelen-
létében a tanév végén nyilvános vizsgát tesz.

VI. A kántor.

VI. A kántor. Tanítóképző-intézetet végzett férfiak közül, a tanács
javaslatára a közgyülés által, próbaistentisztelet tartása után, élethossziglan
választatik. Meghivó levelét az egyházmegye erősíti meg .

. Teendői: a) Az istentiszteleteknél és egyéb. egyházi ünnepélyek és
cselekvényeknél való közreműködés;

b) a Dalegylet szervezése és vezetése, melynek alapszabályai a következők:
1. Neve: Miskolczi ágo hitv. ev. egyházi Dalegylet.
2. Czélja: Az egyház templomában il nagy ünnepeken, vagy egyéb

. egyházi ünnepélyek tartása alkalmával az istentisztelet keretében, továbbá
felszólitásra a temetéseken való éneklés; zártkörű, vagy nyilvános daIesté-
lyek, hangversenyek rendezése; végül közünnepélyeknél, vagy jótékony czélra
való közreműködés.

Tagok. A Dalegylet tagjai lehetnek felekezeti és osztálykülönbség nél-
kül mindazon feddhetlen életü egyének, kik a dalművészet iránt hajlamot
és képességet éreznek magukban. A Dalegylet tagjainak száma nem hatá-
roztatik meg, de kivánatos, hogy az legalább 24 legyen. Felvételük a Dal-
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egylet karnagya által történik, olyképen, hogy az illető egy nyilatkozatot ir
alá, melyben kötelezi magát, hogy 3 évig a Dalegylet tagja marad.

Kötelességek, jogok. A Dalegylet tagjai tartoznak az alapszabályokat
pontosan rnegtartani, a meghatározott időben tartandó esti órákban ének-
gyakorlatokon vagy a rendezendő előadásokon a kitüzött időben megjelenni,
az egyleti tagok családjáhan történő halálozás kor a temetésen dijtalanul
közrernűködni.

A Dalegylet tagjai annak közgyülésein, de minden egyéb ügyeiben is
tanácskozási és szavazati joggal birnak, a közgyülés elé rnindennernű iridit-
ványnyal vagy panaszszal, szóban vagy irásban járulhatnak; a tagok 'felének
kivánságára az elnök köteles a közgyülést összehivni; ha valaki 10 éven
át működő tagja volt az egyletnek, akkor ugy őt, mint családja tagjait, a
temetéseken való dijtalan éneklés illeti.

Az énekkar a temetéseknél rendszerint háromféle és pedig: 1. Teljes
dalárda. 2. Többszólarnu ének, legkevesebb 10 taggal. 3. Egyszólámu ének,
10 tagnál kevesebb személylyel. Az egyszólamu ének után minden résztvevő
tag 2 koronát, a többszólamuaknál pedig 3 koronát kap.

Jövedelem. Az egylet jövedelmét képezik a rendezendő mulatságok tiszta
jövedelme, melyből 1/3-act"rész jótékony czélra, 213-ad rész pedig az egylet
alapvagyonának gyarapitására Iordittatik, továbbá egyesek adományai, vala-
mint azon tagok illetrnényei, kik a temetésen valami fontos ok miatt meg
nem jelenhettek, de a részükre járó dij is kifizettetett.

Kilépés. A kilépés a városból való elköltözés, vagy megbetegedés ese-
tén kivül csak elfogadható, alapos okokra következik be. Kizáratnak azok,
kik valamely közbotrányt követnek el, vagy akik az egyíet tagjai között buj-
togatva, rendzavarást idéznek elő.

Igazgatás. Az egylet összes ügyei a közgyülés, illetve a tisztviselők
által intéztefnek el.

A közgyülések az ágo hitv. ev. egyház tanácstermében, melyaz ének-
és daltanulás helyiségéül is szolgál, évenként egyszer, szükség esetén több-
ször is tartatnak. Minden tagnak ·egy szavazata van. Hatásköre kiterjed rnin-
den, az egyletet érdeklő ügyekre. 15 tag jelenléte es etén határozatképes.
Jegyzőkönyvei az elnök és két tag által hitelesittetnek .

. Tisztviselők: Az elnök, karnagy, pénztáros és jegyző.
a) Az elnök az egyletet kifelé és befelé képviseli. A közgyüléseket

összehivja és azokon elnököl. "kegylet kiadványait a jegyzővel aláirja,
szavazategyenlőség . esetén pedig döntő szavazattal bir.

b) A karnagy vezeti az énekgyakorlatokat, a tagokat felveszi s be-
osztja s ellenőrzi a tagok pontos megjelenését a tanórákon.

cl A jegyző vezeti az egylet irásbeli munkálatait és levelezéseit s a
gyülések jegyzőkönyveit, ugyszintén kezeli az egylet levéltárát.

d) A pénztáros kezeli a bevételeket és kiadásokat s ezekről az évi
közgyülés elé részletes számadást nyujt be.

A viszályokat az elnök, vagy a karnagy intézi el az egyes tagok közö tt
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Feloszlás. Ha az egylet bármi okból feloszlanék, annak vagyona a
miskolczi ágo hitv. ev. egyház tulajdonába megy át. A feloszláshoz a tagok
213-ad részének akarata szükséges. .

VII. Alapitványi bizottság elnöke.

A lap itvdnyi bizottság elnöke az általános tisztujitást eszközlő évi
közgyülés által helyben lakó, szakavatott, ügybuzgó tagok közül 6 évre
választatik. Tiszti esküt tesz.

Teendői: a) az egyházfelügyelőt. helyettesiti ;
b) az egyház 'tókevagyona, alapitványai felett őrködik; évenként a

szükséghez képest többször, de legalább 3-szor ülést hiv össze s ezekben
mindazokat a teendőket, amelyek a bizottság hatásköréhe utaltattak, elvégzi
és elvégezteti.

VilI. Oondnok.

VilI. Oondnok. Az általános tisztujitást eszközlő évi közgyülésen, egy-
házi életünkben érdemeket szerzett, ügybuzgó férfiak közül, 6 évenként
választatik. Tiszti esküt tesz.

Teenddi : 1. Főnöke az egyházi irodának s mint ilyen: felelős a ren-
dezetben kijelölt, valamint a közgyülés és tanács üléseiben határozattá vált
intézkedések és teendők pontos végrehajtásaért. Ellenőrzi a pénztárnoki
könyvelői és szolgai teendők kötelességszerü elvégzését. Az irodában, külö-
nösen a hivatalos órák alatt megjelen, érintkezik a felekkel s azok kiván-
ságait vagy panaszait meghallgatván, az ügy természetéhez képest, arneny-
nyiben az saját hatásköréhez tartozik, intézkedik. A pénztárnoki naplót
naponként lezárja és a zárszámadást aláirásával látja el; őrzi a kézipénztár
egyik kulcsát. Alapitványokat s a kézipénztárba befolyt 1000 koronánál
nagyobb összeget takarékpénztári betétkönyvbe helyezteti el. A tőkevagyont
a felügyelővel együtt a töke elhelyezésére' szolgáló vasszekrényben helyezi
el; annak egyik kulcsa kezénél van. A tőkésitésre rendelt kamatokat rnin-
den félév végén tőkés iti s a felhasználandó kamatokat a pénztárnoknak
nyugta ellenében kiadja. A következő évre szóló költségvetést november
l-ig, a forgalmi kimutatást és mérleget pedig évenként január-Sü-ig az irodai
tisztikarral összeáll itja s azokat az egyház felügyelőjének beterjeszti.- -

2. Felügyelője az' egyház összes irigatlanainak és ingóságainak ; mint
ilyen, az intéző bizottság előadója.

E minőségben teendője " A költségvetés megállapitása előtt megvizs-
gálja az egyház összes épületeit, helyiségeit s a következő évben felmerülő
teendőket a költségvetés be való felvétel végett az intéző bizottság elnökével
közli. A költségvetésileg elrendelt épitkezésre, vagy javitásokra az iparosok
ajánlatát beszerzi, azokat a további intézkedések megtétele végett az intéző
bizottság elnökéhez beadja s az elrendelt munkálatokat ellenőrzi. A munka
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befejeztével azt az intéző bizottsággal elbiráltatja s utalványozása, illetve
kifizetése iránt intézkedik. Gondoskodik az adóbevallási iveknek pontos
kitöltése, beszolgáltatása, valamint az adónak pontos befizetése iránt.
A lakásüresedést az adó leirása végett a kellő időben bejelenti, továhbá
gondoskodik a viz- és egyéb dijak behajtásáról s az épületnek tűzkár elleni
biztositásáról. Ellenőrzi a villanyvilágitást, kéményseprést, templomfűtést.
Időközönként, de hetenként legalábh egyszer megvizsgálja az épületeket s
intézkedik aziránt, hogy a "Házirend"-ben előírt rend, tisztaság, valamint az
idevonatkozó városi szabályrendeletek végrehajtassanak. E czélból a szolga-
személyzettel rendelkezik.

Nyilvántart ja és vezeti az ingatlanok és ingók leltárait s azok állapo-
táról, valamint változásárófaz intéző bizottságnak jelentést tesz, a bizottság
határozatait pedig végrehajtja.

Közvetlenül érintkezik a bérlőkkel és lakókkal, ellenőrzi, hogy az
ingatlanok és ingók rendeltetésüknek, valamint a bérleti szerződésben kör-
vonalazott feltételeknek megfelelőleg használtatnak-e. Evégből gondoskodik
a szerződések végrehajtásáról.

A javitó és beruházó munkálatokat kiadja a vállalkozóknak, azokat
ellenőrzi s azokról az intéző bizottság ülésein beszámol. A munkálatok
rnegtörténtét a számlákori is igazolja.

Gondoskodik az üres bérlemények megfelelő hirdetéséről és egyes
bérleményeket az intéző bizottság felhatalmazásával közvetlenül is bérbead hat.

Az offertóriumoknál jelen lenni tartozik, azokat a pénztárnokkal együtt
perselybe helyezik, a templomajtókon lévő ládácskákból félévenként az ado-
mányokat kiveszik s a pénztárba helyezik.

A harangokat és toronyórát időközönként megvizsgálja s az illető
kezelők teendőit ellenőrzi.

3. Gondnoka a temetőnek és mint ilyen:
a) nyilvántart ja az e czélra nyitott könyvben az egyház szegényeit s

azokat a költségvetésileg megállapitott segélyösszeg erejéig és az évközben
befolyt adományokkal, a lelkésolszel egyetértésben időnként segélyezi;

b) a sirokat eláru sit ja, kijelöli s a tulajdonos nevét a térkép mellék-
letét képező nyilvántartási könyv illető sorszáma alá ugy sajátmaga beirja,
mint annak másolatára a temetöórrel-beiratja ,

c) A síremlékek, sirkeritések felállitására, a temetőügyi bizottság hatá-
rozatának szemmeltartásával felügyel;

d) a temetőőrt összes teendőiben ellenőrzi s vele rendelkezík :
e) általában odairányitja rninderi igyekezetét, hogy a temető körül a

megállapított rend betartassék és a tanács, vagy temetőügyi bizottság hatá-
rozatai végrehajtassanak.

IX. A pénztárnok.

A penztdrnok. Az általános tisztujitást eszközlő évi közgyülés által
6 évenként választatik. Tiszti esküt tesz.



28

Téendői: a) a folyópénztárt az egyházi irodában lévő vasszekrényben.
a gondnok ellenőrzése mellett kezeli s a pénztár egyik kulcsa az ő őrizete
alatt áll j

b) a pénztári könyvbe minden bevételt és kiadást bevezet;
c) a pénztárba befolyt alapitványokat betétkönyvön elhelyezi s azt a

gondnoknak átadja, hasonlóképen elhelyezi a pénztárba befolyt 1000 koro-
nánál nagyobb összeget is j

d) naponként délután 4 -5 óra között a közpénztárt a felek részére
nyitva tartja. Hetenként legalább kétszer elszámol az egyházfival az illetékek
behajtásáról j

e) bevételeket csak ellen nyugta mellett fogad el, kiadásokat pedig
csakis felügyelői utalványnyal ellátott számlákra .vagy nyugtákra fizethet ki j

f) temetkező felektől átveszi az egyházi illetéket s a temetések s temető
utáni járandóságokról ellen nyugtát vesz;

g) az év első harmadában átveszi a gondnoktól az egyházi illetéki
nyugtákat s gondoskodik azok pontos és kellő időben történő behajtásáról;

h) félévenként átveszi a gondnoktól a kötvényeken elhelyezett tőkék
felhasználandó kamatait j _

i) postán érkezett összegekról levelezőlapon küld érÍesitést j ~

j). pénztári könyvét okmányaival együtt zárt helyen tartja j

k) a pénztári könyvet naponként lezárja s a gondnokkal aláiratja; a
készletet megolvas va, a szekrényt közösen bezárják j a pénztár egyik kulcsa
a gondnok őrizetében marad j

1) kamattal, bérletekkel, általában bármiféle hátralékkal adósok neveit a
könyvelővel együttesen összeállitja, a lejárat napján az illetőket meginti s
nekik 8 napi haladékot ad, melynek elmulasztása esetében, őket a gond-
noknak további intézkedések megtétele czéljából kiadja j

ni) az egyházi illetékkel tartozásban maradottakat november hó első
hetében meginti, a deczember hó első hetében hátralékban maradottak neveit
a városi hatósághoz behajtás végett leendő áttétel czéljából a gondnoknak
átadja;

n) az összes, bármiféle hátralékokról eredő kimutatások, mielőtt azok
perlés és behajtás végett az illetékes hatósághoz áttétetnének, előzőleg az
elnökségnek bemutatandók.

X. A jegyzők.

A jegyzők. Az általános tisztujitást eszközlő évi közgyülés által
6 évre választatnak. Tiszti esküt tesznek.

, Teendőik: al a köz- és tanácsgyülések jegyzőkönyvét felveszik s azokat
rendelkezés szerint vagy a külön bizottságnak, vagy a legközelebbi gyűlés-
nek hitelesítés végett bemutatják j

b) a rendelt jegyzókönyvi kivonatokat kiállitják és az érdekelt felek-
nek megküldik j



29

c) a jegyzőkönyveket az erre nyitott könyvbe, rendelt mellékleteivel
együtt beirják;

d) a jegyzők beosztásáról a tanács intézkedik.

XI. Az ügyész.

Az ügyész az általános tisztujitást eszközló évi közgyülésen 6 évre
választatik. . Tiszti esküt tesz.

Teendoje : azon peres ügyekben, melyek az egyház jogaira nézve ingó
vagy ingatlan vagyonánál egyháztag, vagy idegen felek irányában támadnak,
a tanács, vagy az elnökség felhivására eljárni s az egyház jogos érdekeit
minden irányban megvédeni.

XII. Könyv- és levéltárnok.

. Könyv- és levéltárnok. Az egyház tulajdonát képező gimnáziumi
nagy könyvtárat, a Teöreök Sándor-féle nyilvános könyvtárat, a Jóny Tiva-
dar-féle könyvtárat és .az egyházi levéltárat a lelkész kezeli, ki is azokat a
nagyteremben az illetőknek olvasás végett kiadja; vásárlás, ajándékozás utján
szerzett könyveket vagy beadott' okmányokat a levéltárba folytatólagosan
beirja, a Teöreök-Iéle nyilvános könyvtárat az alapitó levél értelmében heten-
ként kétszer nyitva tartja s azt minden év végén a számvevőszék felül-
vizsgálata alá bocsátja.

XIII. A könyvelő.

A könyvelő. Az általános tisztujitást eszközlő közgyülés által 6 évre
választatik. Tiszti esküt tesz.

Teenddi . al minden héten a pénztári könyvből átvezeti az ellenőri
naplóba, a főkönyvbe és az alapok naplóiba a bevételi és kiadási tételeket;

b) minden év végén, a napló lezárta után bezárja az alapok naplóit
is s azután a forgalmi kirnutatást és mérleget saz annak alapjául szolgáló
leltárt összesítve és alapok szerint külön-külön kimutatja;

c) minden héten átvezeti a nyilvántartási könyvekbe, ugymint adósok,
hitelezők könyveibe és az ellenőri naplóba a befizetéseket es kiadásokat és
a hátralékban maradt adósoknak szóló, a pénztárnokkal összeállított kirnu-
tatast a gondneknak kiadja;

d) minden évben a költségvetési előirányzatota gondnokkal és pénz:
tárnokkal együtt elkészíti s a forgalmi kimutatással és mérleggel az elnök-
ségnek beterjeszti.

XIV: Egyházfi.

Egyházfi. Az egyháznál, a templomban, a pénztárnál s egyéb szol-
gálatok elvégzésére egy egyházfi nyer alkalmazást, ki egyuttal a harangozói
és házmesteri teendőkkel is megbízatik.
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Az egyházfit a tanács fogadja fel és bocsátja el az elnökség javaslatára.
Mint egyházfinak, teendői a kővetkezők :
a) minden vasárnap és ünnepnapon, délelőtt és délután, valamint hét-

köznap a reggeli istentiszteleteket megelőzőleg a templom kulcsait, az ének
számát és a zárt perselyt a lelkésztől átveszi, a templomot kinyitja, az ének
számokat kirakja, az oltárra és szószékre a megfelelő teritőt ráteszi, Ur-
vacsoraosztás napján a szent edényeket elkésziti, a templomi gyertyákat
meggyujtja;

b) istentisztelet alatt az énekes könyveket kiosztja;
c) istentisztelet végeztével az énekeskönyveket összeszedi s a templom-

ajtók kulcsait a 'lelkésznek átadja;
d) offertóriumoknál kivánatra segédkezik, Urvacsoraosztásnál kiszolgál .
e) minden hó utolsó szombatján az összes karzatokat, az orgona elő-

termét, a lépcsőket tisztán lesöpri s az oltáralja szőnyegét kiporolja;
f) minden szombaton a templomot és az előcsarnokot tisztára kisöpri,

a padokról a port letörli, az oltáralja szőnyegét lekeféli s a templomot ki-
szellőzteti;

g) az oltári teritőket, kendőket a sekrestyében levő .egyik szekrényben
gondosan összehajtogatva s havonként szellőztetve, a gyertyákat pedig a
másik szekrényben kezeli;

h) keresztelések, avatások, esketések alkalmával a templomot nyitja
és csukja;

i) a lelkész hivatalos szolgálatára mindig készen állván, őt a magán-
urvacsora kiszolgáltatására vagy magánháznál történó más egyházi cselek-
vénynél szolgálattétel végett elkiséri s naponta délelőtt és délután a lelkészhez
megy s tőle a postára vagy magánhelyre kézbesitendő küldeményeket át-
veszi, illetve a postán érkezteket fölhozza;

j) a felügyelő, elnökök, gondnok, jegyzők és ügyész hivatalos rende-
léseit teljesiti ;

k) köz-, tanács- és bizottsági gyülésekre a meghivókat a czimzettek
lakásán láttamoztatja.

Mint pénzbeszedőnek teendői:
a) minden 'nap délutánján az egyházi irodában megjelenvén, ott a tiszt-

viselők rendelkezésére áll s elszámol a reábizottakkal :
b) a talált uj tagok neveit, 'Iakását, úgyszintén az esetleges élköltőzést

vagy lakás változást bejelenti ;
c) a kezeire bizott pénzt ellennyugtaval együtt a pénztárnoknak átadja.
Mint házmestemek, teendője a következő:
a) a templomudvar főkapuját télen 9 órakor, tavasszal, ősszel és nyáron:

10 órakor este becsukja s 6 órakor reggel kinyitja;
b) mindkét udvart tisztán tartja, .szombatonkint kisöpri, a virágágyakat

öntözi s a gyepet lekaszál ja;
c) a kezelésére bizott épületek zárainak, vizvezetéki és világitási berert-

dezéseinek épségben tartásáról gondoskodik;



d) a templom udvarán csendet és rendet tart.
Mint harangozónak teendóje a következő:
a) minden vasárnap és ünnepnapon a délelőtt és délután megtartott

istentiszteleteket megelőzőleg félórával a nagy haranggal 1/4 óráig harango-
zik, az istentisztelet kezdetén pedig mind a három haranggal beharangoz;

b) minden kedden és pénteken a reggeli órában istentiszteletet meg-
előzőleg 1,'4 órával a középső haranggal 1/4 óráig harangozik ;

e) minden szombat este és a sátoros ünnepeket megelőző estéken,
még pedig május I-től szeptember 30-ig este 9, október I-WI április 30-ig
este 8 órakor a nagy haranggal harangozik ;

d) temetések alkalmával a lelkész utasitásai szerint harangozik. És
pedig: temetési harangozásoknál 1/4 óráig a nagy haranggal csendít, 1/2 órá-
val azután mind a három haranggal harangoz. Déli harangozásnál 1/4 óráig
harangozik mind a három haranggal, még pedig ha csak egy harangozás
van, 12---12114 óra között, ha két harangozás van, az elsőt IP/4-IP/4
óra között, hogyha három harangozás van, az elsőt 11-111/4 óra között.
Reggeli harangozásnál, ha csak egy van, 9-91/4 óra, ha kettő, az elsőt
81/2-83r~ óra, ha három, az, elsőt 8-81/4 óra között harangozza;

e) a toronyablakokat és a toronyfeljárást elzáró ajtót csukva tartja;
í) toronyállványra, harangokra. azok koronáira, sziveire gondosan vigyáz

s az esetleges hibákat a gondnoknak bejelenti;
g) levéltárilag átvett ingóságokért felelős.

IV. Egyházunk cselekményei.

1. Istentisztelet.

Istentisztelet. Egyházunk vasárnap, ünnepnap és hétköznapokon nyil-
vános istentiszteletet tart, még pedig:

a) minden vasárnap és ünnepnap délelőtt és délután is tartatnak isten-
tiszteletek. A délelőtti istentiszteletek közgyülés tartása napján délelőtt 9 órá-
tól, máskor mindig délelőtt 91/2 órától; a délutáni istentiszteletek novem-
ber-február hónapokban délután 2 órától, márczius-október hónapokban
délután 21/2 órától végeztetnek ; _

b) hétköznapi istentiszteletek minden hét keddén és péntekén a reggeli
órákban végeztetnek. Még pedig: november-február hónapokban reggeli
:8 órától, márczius -április, szeptember-október hónapokban reggeli 71/2

.órától, május - augusztus hónapokban reggel 7 órától, junius és julius
hónapokban" reggel 61/2 órától tartatnak.

c) Alkalmi ünnepeink a következők:
Advent első vasárnapja (egyh. ujév).
Karácsony két ünnepe.
Ujév napja.
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Nagypéntek.
Husvét két ünnepe.
Konfirmácziói ünnep május 1-ső vasárnapján.
Áldozócsütörtök.
Pünkösd két ünnepe.
István király napja.
Templom szentelési ünnep (1797, 1820) szentháromság utáni 20-ik

vasárnapon.
Reformácziói emlékünnep október 31-éhez legközelebb eső vasárnapon.
A· természet kebeléről nyert isteni áldásokért hálaünnep a reformáczió

ünnepe után következő vasárnapon.
Évesti hálaünnep deczember 31-én este 5 órakor.

2. Az ur szent vacsorája.

Az Ur szent vacsorája. A templomban. Advent első vasárnapján, kará-
csony két ünnepén, ujévkor, nagypénteken, husvét két ünnepén, konfirrnáczió
ünnepén, áldozócsütörtökön, pünkösd két ünnepén, szenthárőrnsag ünnepén,
reformáczió emlékünnepén mindenkor a délelőtti istentisztelet végeztével szol-
gáltatik ki.

Magánházaknál betegek részére az urvacsora a kivánt időben szol-
gáltatik ki.

3. Offertóriumok.

Offertáriumok tartatnak:
Ujévkor tisztviselők segélyalapja.
Adventkor a Luther-alap.
Karácsony ünnepein az egyház szegényei.
Nagypénteken az egyház szegényei.
Husvét két ünnepén ker. árvaház és felső leányiskola.
Áldozócsütörtökön egyetemes gyámintézet.
Pünkösd két ünnepén egyházi tanintézetek.
Szentháromság vasárnapján egyetemes lelkészi nyugdíjintézet.
Reformáczió emlékünnepén a külrnfsszió.
Évzáró ünnepen (deczember 31 én) az egyház javára.

4. Szentkeresztség és egyházkelő asszonyok avatása.

Szentkeresztség és egyházkelő asszonyok avatása. Rendszerint a tem-
plomban végeztetik, 12 órával előzőleg történt bejelentés után, a lelkész által
kitüzött időben;

rendkivüli, a lelkész által elbirált és méltánylandó esetekben az illető
háznál, a lelkész által kitüzött időben.
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Vidéki egyháztagok vagy behozzák a keresztelendőt, vagy házaikhoz
kérik a lelkészt, avagy az ottani ref. lelkész által kereszteltetik meg ujszülöt-
teiket. Utóbbi esetben tartozik a keresztelést végzett ref. lelkész a szükségelt
adatokat 8 nap alatt anyakönyvezés végett a lelkésznek beküldeni.

5. Házasságkötés.

Házasságkötés. A házassági hirdetés rendszerint 3 egymásután követ-
kező vasárnap és ünnepnapok délelőtti istentisztelete alkalmával a szószék-
ről történik. SÜrgős esetekben amegye alispánjának, illetve a polgármes-
ternek diszpenzácziója pótolja a hirdetést.

Esketés és a menyasszonyok avatása rendszerint a templomban 12 órá-
val előzőleg történt bejelentésre, a lelkész által kitüzött időben végeztetik,
rendkivüli, a lelkész által elbirált és méltánylandó esetekben az illető felek
házánál történik.

A vidéki, ugy tiszta, mint vegyes vegyes párok itt hirdettetnek és
vagy bejönnek esketés végett, vagy meghivják a lelkészt lakhelyükre, vagy
kiveszik a hirdetésról-szőló bizonyítványt. Utóbbi esetben azon vidéki lel-
kész, ki tiszta evang. házaspárt esketett, tartozik az erre vonatkozó adatokat
a lelkésznek anyakönyvezés végett megküldeni.

6. Temetés.

Temetts. A temetés 24 órával előzőleg történt bejelentésre, illetve a
halottvizsgáló orvos és a polgári anyakönyvi hivatal bizonylatának felmuta-
tásával a lelkész által kitüzött időben;

rendszerint a halottasháznál ;
rendkivüli esetekben a temetőben történik, hova az elhunytat a hátra-

maradottak csendben kiviszik s a lelkész által ott temettetik el.
Vidéki tagokat vagy a lelkész, vagy az ottani ref. lelkész temeti el.

Utóbbi esetben tartozik -az illető lelkész a szükségeit adatokat anyakönyve-
zés végett beküldeni.

7. Konfirmácziói oktatás.

Konfirmácziái oktatás. A konfirmácziói oktatást a lelkész végzi, még
pedig rnárczius 1. napjától május 1. vasárnapjáig naponta 1 órában. Ezen
oktatásra 12. évüket már betöltött s elemi iskolát végzett fiuk és leányok
vétetnek föl. A szórvány helyeken lakó szülők ~e tekintetben a lelkészszel
külön megállapodnak. A konfirmálási ünnepélyt megelőző szombat délután
a növendékek nyilvános vizsgát tesznek. A konfirmálási ünnepély pedig
május első vasárnapján, nyilvános istentisztelet keretében tartatik meg.

3
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8. Vallástanitás.

Vallástanitás. Egyházunk a helybeli elemi-, közép-, ugyszintén avasuti
telepen lévő elemi iskolába járó helybeli és idegen evang. növendékeknek
a vallástanban való rendszeres oktatásáról olyképen gondoskodik, hogy
azokat tandijmentesen, csoportositva, e czélra külön alkalmazott rendes hit-
oktatók által tanittatja.

Ösztöndijakra s kedvezményekre csak a helybeli ev. tanulók tarthatnak
számot.

Középiskolákba járó, szegénysorsu és jómagaviseletü ev. növendékek
a gimnáziumi ösztöndijakban és a tápintézeti alapból segélyben részesülnek,
a tanügyi szabályrendelet elvei szerint. .

v. Egyházunk vagyona és jövedelme.

Egyházunk közvagyonát képezik: ingatlanok, tőkék, ingóságok.

1. Tőkevagyon.

Tőkevagyon. Alapok szerint külön nyilván tartatik, különben közös
kezelés alatt áll.

Ily alapok: egyházi és filléregyleti alap,
gimnáziumi-, tápintézeti- és ösztöndij-alap,
elemi iskola-, tápintézeti- és ösztöndij-alap,
ápolda-, temetői-alap,
nőegyleti-alap.

Ezen alapok mindegyikének van a közös pénzfári naplón kivül külön
leltári lapja és magán naplója. Ezen tőkevagyon el van helyezve: érték-
papirokban, végrendeleteken, alapitó leveleken, pénzintézeti részvényeken,
magánkütvényeken és pénzintézeti könyvecskékben. Mindezek az egyházi
irodában elhelyezett vasszekrényben őriztetnek. A kulcsok egyike az egyház-
felügyelőnél, másika a gondnoknál van.

A tőkevagyon gyümölcsözőleg elhelyezése tárgyában az egyháztanács
intézkedik; a' hagyomanyoknak. alapitványoknak, adományoknak a rendelt
módon való kezelése, értékesitése és nyilvántartása felett az alapifványi
bizottság őrködik.

2. Ingó vagyon.

Ingó vagyon. Áll: a) templomi felszerelésből, ugymint a szent edé-
nyek, oltár s szószékteritők, kendők, gyertyák az egyházfi kezelése, a lelkész
őrizete alatt;

b) tanácsterem, hivatalos szoba, segédlelkés zi szoba felszereléséből.
könyvtárból, levéltárból a lelkész kezelése alatt
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c) ifjusági könyvtárból, gyüjteményekből a lelkész kezelése alatt;
d) házi berendeiésekhez tartozó tárgyakból a gondnok kezelése alatt ;
e) temetőhöz tartozó szerszámokból a temetőőr kezelése alatt.
A leltárba részletesen fölvett ingóságokért a kezelők felelősek. Ellen-

őrzök : az egyháztanács és számvevőszék.

3. Jövedelem.

Jövedelem. A közös háztartás közös jövedelmét képezik:
a) az ingatlanok jövedelme; házak földek után kapott bérösszegek;
b) a tőkevagyon jövedelme, vagyis a kamatok;
c) templomi adományok, perselyből, offertóriumokból ; •
d) egyháztagok által fizetett évi illeték és házankénti gyűjtésekból

befolyt összegek;
e) temetők és temetések utáni illetékek: harangozás, sirboItok, sirhelyek,

sirbontás után járó illetékek.
Az a), b) alatti járandóságok közvetlenül a közpénztárnál fizettetnek.
A c) alatti jövedelmek a gondnok felügyelete alatt zárt perselyekbe

gyüjtetnek.
Ad) alatti illetékek vagy az egyházfi által szedetnek, vagy postán

küldve, vagy közvetlenül a pénztárnál fizettet nek.
Az e) alattiak a gondnoknál vagy lelkésznél 'fizettetnek, akik a jöve-

delemmel a közpénztárnál beszámolnak.

4. Kiadások.

Az egyház összes jövedelme a kiadások fedezetéül szolgál. Neveze-
. tes en abból fizettetnek : a) az adományok belső és külső czélokra. Befelé: a
szegénysorsu nagykoruaknak és iskolásgyermekeknek, kifelé: kerületi, egy-
házmegyei, gyámintézeti czélokra;

b) a kötelezett illetékek, ugymint tisztviselői és szolga fizetések, adók,
tüzkárbiztositási illetékek, törlesztési kölcsön sannak kamatai;

c) egyéb kiadások: fűtésre, tisztántartásra. könyvtárakra, ösztöndijakra,
taneszközökre ;

d) épitkezésre, javitásokra, vizvezetéki, csatornázási, világitási dijakra,
a temető rendbentartására; -

e) minden egyéb rendes és rendkivüli kiadások.
Ugya. bevételekre, mint a kiadásokra a megállapitott évi költségvetés

szolgál zsinórmértékül.

VI. Egyházunk egyletei.

Egyházunk javára két egylet működik közre, ugyrnint a férfi filléregylet
és a nőegylet.

3*
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1. férfi filléregylet.

Fájl jilléregylet. 1848 február 20-án rendes alapszabályokkal szervez-
kedett. Czélul tűzte ki maga elé oly tőkének gyűjtését, melynek kamat jöve-
delme az anyagi források elapadása esetében az egyház szükségleteit fedezni
legyen képes. Az 1869 február 28-án tartott évi közgyülés e filléregyletet
ujra feltámasztotta, az uj alapszabályokat megszerkesztette, elnököt, pénztár-
nokot és 24 tagot választott.

Ma is érvényben levő alapszabályai szerint:
Az egylet czélja : az egyházi alaptőkének gyarapitása.
Eszközei: a tagok pénzbeli járulékai, alapítványok s minden egyéb adomány.
Tagok: rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok. Rendes. tagok az egyház

azon hivei, kik bizonyos meghatározott, évenként fizetendő összeget 6 évre
terjedő kötelezettséggel megajánlanak. Pártoló tagok azok, akik kötelezés
nélkül adnak időnként segélyt. Tiszteletbeli tagok azok, akiket a választmány
ilyeneknek megválaszt.

A választmánya közgyülés által választott elnökból és 24 tagból áll.
Az elnök hivja össze és vezeti a gyűléseket. Ő az egylet képviselője.
A választmanyi és bizalmi tagok gyűjtőiveket kapnak, melyekre. a tett

befizetések bevezettetnek. Mindazon egyleti ügyek felett, melyek az egyházi
közgyülés hatáskörén ~ivlil esnek, az egész választmány határoz.

2. Nőegylet.

Nőegylet 1859-ben alakult. 1866-ban czélul tűzte ki a nőnevelésnek elő-
mozditását s azt a változott viszonyok keretei között azóta is munkálja.

Elnöke, jegyzője, pénztárnoka és 30 tagból álló választmánya az adakozó
tagok évi közgyülésén 6 évenként választatik.

Teendői: a) árvák és szegény gyermekek felruházása, segélyezése;
b) a templom felszerelése, berendezésének jókarban tartása.
c). az egyház iskolájának megszünte óta diakonissza-nővér alkalmazása

és itteni működésének anyagi és erkölcsi támogatással biztositása ;
Ezen évi kiadásainak fedezhetése' czéljából:
a) évenként egyszer gyüjtést eszközöl az egyház nőtagjai között s

evégre a gyűjtő könyvecskéket a tagok között évenként kiosztja ;
b) estélyeket rendez;
c) tőkevagyonát hagyományok, alapítványok s jövedelmekből rnegtaka-

. ritott összegek által gyarapitja.
Az egylet vagyonát külön pénztárnoka által kezelteti, annak számadása

azonban az egyház közpénztáránál elkönyveltetik és kűlön lapon nyilván-
tartva a számvevőszék által felülvizsgáltatik.

A gyüjtés évenként rendszerint kétszer történik, ugymint: nyáron,
amikor az egylet a gyűjtők személyéről és a gyüjtés módjáról intézkedik,
azután deczember hó utolsó hetében, mikor az évi számadást megvizsgálja
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s az esetleges jövedelem hiány elenyésztetéséról gondoskodik s az évi
számadást megvizsgálja.

Nőegyletünk részletes alapszabályai egyházunk 1899._évi április hó
3-án tartott közgyülésében megerősittettek; a m. kir. belügyminiszter áItai
pedig 1899. évi október hó 7-én kelt 85,983/V/b. számu rendelettel jóvá-
hagyattak.

3. Egyházi tisztviselők segélyalapja.

Egyházi tisztviselők segélyalapja. Ezen intézet alapja 1883. évtől gyülik,
végrendeleti hagyományokkal, alapitványokkal, tőkék kamataival gyarapodik.

Az intézet rnegalakitása és szabályzatának elkészítése azon időnek lesz
feladata, amikor az egyház a kivánt kedvező körülmények közé jutva, kellő
módon járulhat hozzá annak gyarapitásához.

I

Az összes szabályrendeletek a miskolczi ágo hitv. ev. egyház 1913
február 3-án, továbbá -'1914. évi április 13-án és julius 26-án tartott köz-
gyüléseiben letárgyaItattak és jóváhagyattak.

Csók György,
lelkész.

(p. H.)

Lichtenstein Lászlö,
egyházfelügyelő.

Kerényi Márton,
egyházi főjegyző.
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