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2015-ben a nyilvántartott közösségek és tagok száma a következı: 

A marosi körzetben a vidéki közösségek a vidék-
missziós munkatársaknak köszönhetıen mőköd-
nek, többnyire kétheti, havi rendszerességgel.  A 
munkatársak a következık: Bálint Misi, Csorbai 
János, Csorvási Jenı, Moréh Feri, Mészáros 
Jenı, Simon Ferencz, Siklódi Zoltán,  Szekeres 
Géza, Szombati Attila és Szıke András. A vidék-
misziós munkatársaknak havi rendszerességel 
tart támogatói csoportot Szabó Árpád, udvarfalvi 
lelkipásztor. 

Szıke András a következıket tartja szem elıtt: 
Vezérige: „Isten, légy irgalmas nékem bőnös-
nek!" Lk 18,13b és „Uram, kihez mehetnénk? Örök 
életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és 
megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élı Is-
tennek Fia." Jn 6, 68b-69  

Mottó: Soli Deo Gloria! 

A marosi CE-körzet közösségei 

Közösség/Hely
ség 

Tag 
KKT 

Képviselı 

Marosvásárhely 57 4 
Udvarfalva 2   

Marosszentkirály 11 1 
Panit 10 1 
Mezımadaras 6 1 
Somosd 6 1 
Harasztkerék 6 1 

Backamadaras 15 1 
Bonyha 5 1 
Cserefalva 13 1 
Disznajó 6 1 

Mezıbergenye 12 1 
Mezıfele 7 1 
Szabéd 3   
Udvarhely 6 1 
Parajd 2   
Kibéd 3   

Maros körzet 170 16 

Szombati Attila a következıket tartja szem elıtt:  

Vezérige: „ Mert kegyelembıl tartattatok meg, hit 
által, és ez nem tıletek van, Isten ajándéka ez.”  

 Ef 2,8     

Mottó: „Mindenre van erım a Krisztusban, aki 
engem megerısit.” Fil 4,13 

CSENDES NAP 2014, UDVARFALVA 

BIBLIAÓRA, 2015.04.15, BONYHA 
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A váradi CE-körzet közösségei 

Közösség/ 
Helység 

Tag 
KKT 

Képviselı 

Nagyvárad 22 2 
Szentjános 2   
Száldobágy 2   
Tenke 13 2 
Arad 4   

Temesvár 1   

Szalonta 8 1 
Várasfenes 5 1 
Belényes 1   
Tóti 8 1 
Érmihályfalva 3   

Monospetri 2   

Margitta 1   
Szalárd 8 1 
Szatmár 23 2 

Nagybánya 1   

Váradi körzet 104 10 

2015-ben a nyilvántartott közösségek és tagok száma a következı: 

KARÁCSONYI EVANGELIZÁCIÓ 

TENKEI ÖREGOTTHON 
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Projekt neve:  Granny- Idısgondozás  

Indulás éve: 2003 

Profil:  Diakónia 

A projekt rövid leírása: 
A projekt célja segítséget nyújtani olyan 
rászoruló idıseknek, akik hátrányos helyzetük 
miatt szociálisan elszigeteltek, kiszolgáltatottak 
vagy egyszerően nehezen tudnak megélni a 
kevéske jövedelmükbıl. Ugyanakkor a gondozás-
ban besegíteni olyan idıseknek, akiknek nincse-
nek hozzátartozóik, vagy akiknek a családja nem 
tudja biztosítani a megfelelı  ellátást.  

PROJEKTFELELİS NEVE ÉS ELÉRHETİSÉGEI: 

KONDOR ERZSÉBET 

Tel. 0742-194679, Email: erzsebetkondor@gmail.com  

Rendszeres tevékenységek: 
• látogatások 

• granny-csomagok kihordása kézbesítése  

• egyéni szükségekhez mérten 
segítségnyújtás az idıseknek  

• beteggondozás, lelkigondozás  

• ügyintézés  

• levelezések kézbesítése 

• granny-találkozók 

Alkalmazottak száma:  5 

Önkéntesek száma:       változó 

Misszióorientáltság:     80% 

Támogatók: Dorcas, Kanadai COAH, HOE  

A váradi CE-körzet projektjei 

Mottó: „ A világban nagyobb az éhség a 
szeretetre és elfogadásra, mint a 
kenyérre.” Teréz anya 



 

 

Vezérige: „ Engedjétek hozzám jönni a kisgyerme-
keket, és ne tiltsátok el tılem ıket, mert ilyeneké az 
Isten országa. Bizony mondom néktek: aki nem úgy 
fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, sem-
miképpen sem megy be abba." Márk 10, 14-15  
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A váradi CE-körzet projektjei 

Projekt neve:  Júlia After School Nagyvárad  

Indulás éve: 2013 október  

Profil:  Szociális 

A projekt rövid leírása: 

A projekt hátrányos helyzető családok gyermekei számára igyekszik segítséget nyújtani 

iskola utáni foglalkozással és egy meleg ebéddel. Célkitőzésünk, hogy a hátránnyal 

rendelkezı gyerekek tanulási, viselkedési  

nehézségein segítsünk, megelızve ezáltal az 

iskolából való kiszakadást vagy lemorzsolódást. 

Ezek mellett törekszünk a hit és keresztény 

értékek átadásra, az egészséges személyiségük 

kialakítására. Célcsoport: 0-V osztályos hátrá-

nyos helyzető gyerekek.  

Elért személyek száma: 20-30  

Rendszeres tevékenységek: 

• Ebéd, ebédeltetés  

• Házi-feladatok megoldása a gyerekekkel  

• Kézimunka  

• Mesék,bibliai történetek olvasása és feldol-
gozása  

• Játék  

• Beszélgetések  

Alkalmazottak száma:   3 

Önkéntesek száma:   2 

Misszioorientáltság:  50% 

Támogatók: Stout and partners, Stichting Tabitha, COAH Canada, 
Entschieden für   Christus (EC) Deutschland, Eknz Switzerland  

PROJEKTFELELİS NEVE ÉS ELÉRHETİSÉGEI: 

BOROS MELINDA 

tel. 0745 0741-283023, Email: boros.meli@gmail.com 
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Projekt neve:  Gyermek és ifjúsági misszió 

Profil:  Misszió   

A projekt rövid leírása: 

Több ágazattal rendelkezı 

programegyüttes, melynek célkitőzése elsısorban elısegíteni a hit és keresztyén értékek 

átadását, úgy is fogalmazhatunk, hogy emberhalászat. Jellegét tekintve közösségépítés, pre-

venció, lelkigondozás, ismeretátadás, hasznos szabadidıs tevékenységek kialakítása gyerme-

keknek, tiniknek és fiataloknak egyaránt, valamint olyan programok kialakítása, mely szellemi 

és lelki töltekezésre nyújthat lehetıséget. Igyekszünk hangsúlyt fektetni a fiatalok és 

gyermekek személyiségének fejlesztésére, felelısségtudatuk kialakítására és a közösségi 

hovatartozásuk megerısítésére. Célcsoport: gyermekek, tinédzserek és fiatal felnıttek. Elért 

személyek száma: 70-100, speciális alkalmak megszervezése esetén 120-150.  

Rendszeres tevékenységek: 
• Gyerek- és tiniprogramon:  

-Éneklés, bibliai történetek, témák feldol-
gozása  

-Kézimunka, mese és filmnézés 

-Csapatépítı és stratégiai játékok, vetélkedık 

• Az ifiken: 

-Bibliaórák, játékestek vagy vitaestek 

-Filmklubok 

-Férfikör 

Alkalmazottak száma:   1 

Önkéntesek száma:   változó 

Misszióorientáltság:  100% 

Támogatók/Partnerek: 
CE Bethánia Nagyvárad, Kirchilcher Hilfsver-
ein, a nagyváradi CE                                  
közösség, a Genemüideni                                
holland gyülekezet.  

A váradi CE-körzet projektjei 

PROJEKTFELELİS NEVE ÉS ELÉRHETİSÉGEI: 

BOROS MELINDA 

tel. 0741-283023, Email: boros.meli@gmail.com 

Vezérige: „ Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg 
téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a 
te szívednek utaiban, és szemeidnek látásiban; de megtudd, 
hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von!’” Préd 11,9 



 

 

Vezérige:  

„ Aki mást felüdít, maga is felüdül.”  Péld 11,25b 
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A szilágysági CE-körzet projektjei 
Projekt neve:  Adopt a Granny/mamaprogram  

Indulás éve: 2003   

Profil:  Diakónia 

A projekt rövid leírása: 
A projekt célja idıs kisnyugdíjasok havi rendszerességgel történı támogatása és látogatása 

Isten életre hívó, bátorító, vigasztaló üzenetével, közösségi életbe való bekapcsolódásukat is 

munkálva. Elért személyek száma: 120 

Rendszeres tevékenységek: 
-Havi csomagkihordás látogatással 
egybekötve, és ez lehetıség szerint alkalom 
az igeolvasásra és az ehhez kapcsolodó 
beszélgetésekre is. 

-Havi rendszereséggel önkéntesekkel tartott 
bibliaóra 
-Évente minimum egy alkalommal meg-
szervezünk egy nagyobb szabású mama- 
találkozót is (vidéki mamákkal és az 
önkéntesekkel együtt) 

-Évente két-három alkalommal a hétközi 
közösségi bibliaórát vidéken tartjuk, ezek az 
ún. kiszállásos bibliaórák.  

-Már 8 éve rendszeresen az ifjak lelkes csa-
patával megkántáljuk a mamákat  

-Évente két-két alkalommal szemináriumot 
tartunk a zilahi, illetve a krasznai önkéntesek 
részére (külön-külön) 

Alkalmazottak száma:  1 

Önkéntesek száma:   30 

Misszióorientáltság:  70% 

Támogatók: Dorcas és a helyi CE-közösség tagjai  

PROJEKTFELELİS NEVE ÉS ELÉRHETİSÉGEI: 

DÉNES KLÁRA 

tel. 0742-042448, Email: feriklara@gmail.com  
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2015-ben a nyilvántartott közösségek és tagok száma a következı: 

A szilágysági CE-körzet közösségei 

Közösség/ 
Helység 

Tag 
KKT 

Képviselı 

Zilah 35 3 

Szentkirály 2   

Szilágyszeg 2   

Diósad 8 1 

Varsolc 5 1 

Kraszna 2   

Szilágy körzet 54 5 

Vezérige: „Hálát adok neked, hogy meghall-
gattál és megszabadítottál” Zsolt 118,21 

Mottó: „Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, 
és a zörgetınek megnyittatik.” Mt 7,8  

CSENDESNAP -VARSOLC 

GENERÁCIOS 
TALÁLKOZÓ 

ZUTOR 

GENERÁCIOS TALÁLKOZÓ, ZUTOR 

CSENDESNAP SZILÁGYPERECSEN 
PENIEL TÁBOR 
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A ROMÁNIAI CE SZÖVETSÉG  
2013-BAN ELFOGADOTT STRUKTÚRÁJA ÉS RÉSZSTRATÉGIÁI 

RÉSZSTRATÉGIÁK: 

1. HUMÁN ERİFORRÁS: a céljaink elérése érdekében kik azok, akik szolgálni tudnak, 
hányan lennének önkéntesek és hány fizetett alkalmazottra volna szükség 

2. FORRÁSTEREMTÉSI illetve FEJLESZTÉSI: magyarán honnan kerül ki az anyagi 
háttér a szolgálati területekhez, mi lesz a jelenlegi gazdasági ágazatokkal, milyen fe-
jlesztések szükségesek a leendı ingatlanokat tekintve, hogy tere legyen a szolgála-
toknak 

3. KOMMUNIKÁCIÓ: hogyan javítsuk a párbeszédet a vezetıség és CE tagság között, 
mit kommunikáljunk az egyházunk felé, hogyan fogalmazzuk meg a világ fele kik 
vagyunk és mi a célunk, illetve hogyan fejleszthetı a kisközösségek közötti párbeszéd 

4. MOZGALMI JELLEG FEJLESZTÉSE: hogyan építsük a kisközösségeket tovább és 
hogyan mélyíthetı el a CE értékek üzenete, hogyan mozdulhatunk el abba az irányba, 
hogy minél több buzgón szolgáló CE tagunk legyen 

5. GYEREKMISSZIÓ: milyen új tevékenységek létrehozása kívánatos ezen a téren, 
hogyan fejleszthetıek a már meglévık, milyen munkatársakra van szükség 

6. IFJÚSÁGI MISSZIÓ: az eddigi ilyen jellegő szolgálatok kiértékelése és újabb pro-
gramok megálmodása, újabb munkatársak bevonása és képzése, kapcsolattartás 
egyéb ifjúsági missziós szervezetekkel 

7. SZERVEZETI STRUKTÚRA: hatáskörök és feladatok letisztázása, hogyan választunk 
vezetıséget illetve hogyan képviseltetik magukat a Körzetek 
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A "PRO CHRISTO ET ECCLESIA – KRISZTUSÉRT ÉS EGYHÁZÁÉRT –  
FOR CHRIST AND HIS CHURCH" EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYZATA 
(a 2000. évi 26. sz. Kormányrendelet valamint a 2005. évi 246. sz. törvény elıírásai alapján 

frissített változat, módosítva a *2008/1. sz. és a **2014/1. közgyőlési határozatokkal) 
 

I. Általános rendelkezések 
1. A szervezet neve: "PRO CHRISTO ET ECCLESIA – KRISZTUSÉRT ÉS EGYHÁZÁÉRT 

– FOR CHRIST AND HIS CHURCH" EGYESÜLET. Az Egyesület rövidített nevet is 
használhat saját megnevezésére, így használhatja románul az „AsociaŃia C.E.”, illetve 
magyarul a „C.E. Szövetség” megnevezést. 

2. Az Egyesület székhelyének címe: 540181 Tg. Mures (Marosvásárhely), Hegyi Lajos 
u. 9. sz., Maros megye. 

3. Az Egyesület meghatározatlan idıre alakul meg. 
4. Az Egyesület vagyona 1.000 (ezer) RON-t tesz ki. 
5. Az Egyesület román jogi személy, amelynek jogában áll a jelen Alapszabályzat alapján 

megalapított fiókszervezeteket és helyi csoportokat is képviselni.                               
**Az Egyesület tagja a World’s Christian Endeavor Union világszervezetnek, melynek 
székhelye: 34134 Kassel, Leuschnerstrasse 74. sz., Németország. 

6. Tevékenységét a romániai Református Egyház hitvallásai szerint szervezi meg, mégpedig 
a Heidelbergi Hitvallás és a Második Helvét Hitvallás alapján, amelyek nyomán a 
következı alapelveket vallja: 

a. A hit megvallása 
b. A szolgálat gyakorlása 
c. Az egyházhoz való hőség 
d. A közösség gyakorlása. 

II. Az Egyesület célja és tevékenységei 
7. Az Egyesületnek missziós céljai vannak, amelyek teljesítése által a bibliai igazságok és a 
keresztyén értékrend gyakorlását és hirdetését kívánja elérni, *a gyerekek, fiatalok és 
felnıttek körében. 
8. Az alábbiakban felsoroljuk az Egyesület célkitőzéseit: 

a. Az evangélium hirdetése élı szóval, írásban és minden audiovizuális és elektronikus 
eszköz által: 
1.Evangelizációs napok, országos és nemzetközi szintő konferenciák szervezése, 
valamint ilyen jellegő rendezvények támogatása, 
2. Keresztyén jellegő kiadók és könyvesboltok alapítása, valamint minden a keresztyén 
hit terjedését elımozdító médiaeszköz támogatása. 

b.Bibliaiskolák és -intézetek alapítása, különbözı szintő bibliai képzések indítása, amelyek 
a missziós tevékenységet elımozdítják, valamint bármely hasonló jellegő rendezvény 
támogatása 
C. **Szociális és orvosi szolgáltatások nyújtása. Anyagi és szellemi gondokkal küszködık 
(sok gyermekes családok, öregek, betegek, árvák, fogyatékkal élık stb.) segélyezése: 
1. Családmodellen alapuló árvaházi központok / otthonok alapítása és fenntartása 

árvák, elhagyott gyermekek, utcagyermekek, problémás családból származó vagy 
anyagi nehézségekkel küszködı gyermekek számára, 

2. Gyermekek családba és társadalomba való beilleszkedését, illetve 
újrabeilleszkedését elısegítı központok alapítása és fenntartása,  

A Románia CE Szövetség alapszabályzata 

A romániai CE Szövetség  
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A Románia CE Szövetség alapszabályzata 

3.  Az árvák, elhagyott gyermekek, utcagyermekek, problémás családból származó vagy 
anyagi nehézségekkel küszködı gyermekek védelmezése és segítése, 

4. Egy „Meals on wheels” nevő segélyezı program elindítása, amely által házhoz viszik az 
ebédet az erre rászoruló családok és személyek számára, 

5. Szociális étkezdék létrehozása. 

6. Az anyagi nehézséggel küszködı családok és öregek meglátogatása és segélyezése. 

7. **A célcsoport szakmai képzésének elısegítése és támogatása, informálás, tanác-
sadás és tanfolyamok szervezése által. 

d. Öregotthonok, orvosi rendelık, kórházak, kezelést is végzı üdülıhelyek létesítése vagy 
igazgatásának átvétele. 

e. A közepes képzettségő egészségügyi személyzet és a nevelık képzésének és 
továbbképzésének támogatása a saját, megfelelı képzettségő személyzet biztosítása 
céljából. 

f. Fiataloknak és gyermekeknek szóló programok szervezése: 

1. Fiatalok és gyermekek pihentetését és keresztyén szellemben történı nevelését cé-
lzó keresztyén táborok alapítása és fenntartása, 

2. Változatos programot nyújtó keresztyén ifjúsági klubok alapítása és fenntartása. 

3. **Kulturális tevékenységek támogatása, rendezvények szervezése, úgymint: 

•képzımővészeti táborok, 

•alkotótáborok, 

•népmővészeti- és néptánctáborok, 

•képzımővészeti- és fényképkiállítások belföldön és külföldön, 

•konferenciák, fórumok és más kulturális rendezvények. 

4. **Polgári és ökologiai tájékoztató- és nevelıprogramok támogatása és szervezése. 

g. **Önkéntesek bevonása az Egyesület tevékenységeiben. Önkéntesek cseréje más, 
hasonló szervezetekkel, önkéntesek küldése és fogadása, valamint tevékenységük 
koordinálása. 

h. **A fentebb leírt, az Egyesület céljainak megvalósítására szolgáló tevékenységekhez 
szükséges alkalmazott- és önkéntes-személyzet számára képzések szervezése. 

9. Az Egyesület és önálló egységei közös tevékenységeket folytatnak különbözı, hasonló 
célokat valló egyházi intézményekkel, más egyesületekkel, alapítványokkal és 
intézményekkel, otthonokat és egyéb létesítményeket alapítanak és ezeket a fentebb 
említett intézményekkel közösen igazgatják. **Az Egyesület és önálló egységei alapít-
ványokat, egyesületeket, kereskedelmi társaságokat létesíthetnek kitőzött céljaik meg-
valósítása érdekében, valamint csatlalkozhatnak ilyen szervezetekhez. Az Egyesület és 
önálló egységei partnerségi programokat indíthatnak magán-, vagy köz-
létesítményekkel, európai uniós, kormányzati és más természető támogatások megsz-
erzésére. 
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III. Az Egyesület tagjai 
10.  **a. Az Egyesület teljes jogú tagja lehet bárki, aki Jézus Krisztust Megváltójának vallja, 

és felvételi kérelmében magáévá teszi az Egyesület céljait és célkitőzéseit, aláveti magát 
az Egyesület fegyelmi szabályzatának, amennyiben a Közgyőlés elfogadja felvételi 
kérelmét. 

     **b. Az Egyesület támogató tagja lehet bárki, aki Jézus Krisztust Megváltójának vallja, és 
felvételi kérelmében magáévá teszi az Egyesület céljait és célkitőzéseit, aláveti magát az 
Egyesület fegyelmi szabályzatának, amennyiben a helyi csoport, amelyhez tartozik, 
elfogadja felvételi kérelmét. Ezeknek a tagoknak választói és választhatósági joguk van, 
abban a helyi csoportban, amelyhez tartoznak. 
11. **A tagi minıség elhalálozás, lemondás, fegyelmi úton történı kizárás, hiányzások miatti 

kizárás vagy az Egyesület felszámolása esetén szőnik meg. Azok a teljes jogú tagok akik 
két éven keresztül nem vesznek részt egy közgyőlésen sem, elvesztik a tagságukat 
(hiányzások miatti kizárás). 

     IV. Az Egyesület belsı szerkezete 
12. Az Egyesület helyi, **körzeti és központi szinten a Szervezeti és mőködési szabályzat 

alapján szervezıdik, szervezeti egységei pedig a fiókok és helyi csoportok. 
13. A helyi csoportok nem rendelkeznek jogi személyiséggel, de a szervezeten belül saját 

vezetésük van. Minden vagyontárgy beszerzése az Egyesület javára történik, a helyi 
csoportoknak használati joga van. 

14. A helyi csoportot egy helyi tanács vezeti, amelynek elnöke, titkára és pénztárosa van. 
15. Amennyiben a helyi csoportok közül egyesek elınyösebb helyi és anyagi helyzetük 

révén jelentısebb, nagyobb területre kiterjedı tevékenységet fejtenek ki, ezek saját 
vezetéssel és az Egyesületétıl különálló vagyonnal rendelkezı fiókokat hozhatnak éltre 
az Egyesületen belül, ahogyan azt a 2000. évi 26. sz. Kormányrendelet 13. cikkelye is 
elıírja. 

16. A Közgyőlés határozata alapján fióklétesítési joga a kolozsvári, nagyváradi, szatmári, 
marosvásárhelyi és zilahi helyi csoportoknak van 

17. A fiókszervezeteknek önálló jogi személyiségük van, és saját igazgatási és fenntartási 
ügyeikben jogügyleteket köthetnek, ahogyan azt az Egyesület a fiókszervezet Alapító 
Okiratában meghatározza. Az Egyesület nevében megkötött és azt érintı rendelkezés 
erejő jogügyleteket viszont csak az Igazgatótanács elızetes jóváhagyásával hozhatnak. 
A fiókszervezetek jogi személyisége a fiókszervezetnek az Egyesületek és alapítványok 
jegyzékébe való beírás után lép érvénybe. 

18. **A helyi csoportok körzeti tanácsokba szervezıdnek. 
19. **Az Egyesület legfelsıbb vezetı szerve az egyesület teljes jogú tagjainak Közgyőlése. 
20. A Közgyőlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyőlés akkor 

határozatképes, ha a 19. cikkelyben felsorolt tagok legalább fele plusz egy arányban 
jelen vannak. **A támogató tagoknak joguk van a Közgyőlésen részt venni, de nincs 
szavazati joguk. Amennyiben a Közgyőlés elsı összehívásra nem határozatképes, 30 
percen belül újra össze kell hívni, ekkor határozatképesnek minısül az összegyőlt 
tagok számától függetlenül. Az elsı közgyőlési meghívó tartalmazhatja a második 
közgyőlés idıpontját (nap, óra), arra az esetre, ha az elsı győlés nem határozatképes. 
A döntések egyszerő szavazattal hozatnak meg. 

21. A Közgyőlés hatásköre a következı: 
a. meghatározza az Egyesület általános céljait és stratégiáit, 
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b. elfogadja a költségvetést és a pénzügyi mérleget, 

c. megválasztja és visszahívja a vezetı szervek tagjait, 

d. jogi személyiséggel rendelkezı fiókszervezeteket létesít, 

e. elfogadja és módosítja az Alapító Okiratot és az Alapszabályzatot, 

f. feloszlatja és felszámolja az Egyesületet, és meghatározza a felszámolás után hátrama-
radó vagyontárgyak további rendeltetését, 

g. megtárgyalja és elfogadja a vezetı szervek beszámolóit, 

h. egyéb hatáskörébe tartozó feladatköröket lát el. 

22.  Az Egyesület vezetı szervei: 

1. az Igazgatótanács, 

2. az Ügyvezetı Tanács, 

3. az Erkölcsi Bizottság, 

4. a Cenzorok Tanácsa  

23.  **Az Igazgatótanács a Közgyőlés által választott öt tagból áll. Ezek közül választják az 
Elnököt, az Alelnököt és a Pénztárost. 

24. *Az Igazgatótanács legalább évi két alkalommal győlésezik. Azok a tagok, akik megala-
pozott okok miatt nem lehetnek jelen, irásos megbízatás alapján más személlyel 
képviseltethetik magukat. Az Igazgatótanács internetes (skype) győléseket is szervezhet. 

25. Az Igazgatótanács hatásköre: 

a. fejlesztési terveket dolgoz ki a Közgyőlésen javasolt célkitőzések megvalósítására, 
meghatározza az Ügyvezetı tanács feladatait, és ellenırzi annak tevékenységét, 

b. beszámol a Közgyőlés elıtt az Egyesület évi tevékenységérıl, az elızı költségvetés be-
tartásáról, a következı évi költségvetési javaslatról, valamint az Erkölcsi Bizottság és a 
Cenzorok Tanácsa jelentésének tartalmáról. 

c. jóváhagyja az Egyesület szervezeti felépítését és munkáltatói politikáját, személyzetet 
alkalmaz és személyeket hatalmaz fel különbözı feladatok elvégzésére, ezek olyan 
személyek is lehetnek, akik nem tagjai az Egyesületnek, 

d. mőködési határozatokat hoz, az Egyesület célkitőzéseinek megvalósítására, 

e. amennyiben szükségesnek látja, összehívja a szaktestületeket, és tanácskozásokat 
folytat velük, 

f. dönt a székhely megváltoztatásának kérdésében. 

g. *képviseli az Egyesületet azokban az alapítványokban, egyesületekben, kereskedelmi 
társaságokban, amelyeknek tagja az Egyesület. 

h. *megválasztja, illetve visszavonja a vezetıségi tagokat azokban az alapítványokban, 
egyesületekben, kereskedelmi társaságokban, amelyeknek tagja az Egyesület. 

26. Az Ügyvezetı tanács az Egyesület képviseleti, ügyintézési és igazgatási szerve, amely a 
következı személyekbıl áll: 
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a. Elnök 
b. Ügyvezetı igazgató 
c. Titkár. 

27.Az Elnök képviseli az Egyesületet, hívja össze a Közgyőlést, az Igazgatótanácsot és az 
Ügyvezetı tanácsot, felügyeli az Ügyvezetı tanács tevékenységét, vezeti az Egyesület lelki 
és missziós tevékenységét. Amennyiben az Elnök nem láthatja el ezen feladatait, helyét az 
Alelnök veszi át. 

28.Az Ügyvezetı igazgatót az Igazgatótanács nevezi ki és alkalmazza. Az Ügyvezetı igazgató 
feladatai: gyakorlatba ülteti az Alapszabályzat által meghatározott hatáskörét, a Közgyőlés 
és az Igazgatótanács által számára kijelölt feladatokat, jogügyleteket köt az Egyesület 
nevében és részére. 

29.A Titkár feladata a helyi és kerületi csoportokkal tartani a kapcsolatot, az Egyesület lelki 
alkalmait, tevékenységét az Elnökkel együtt megszervezni. 

30.Az Erkölcsi Bizottság kivizsgálja a fegyelmi eseteket, és megoldásokat javasol az 
Igazgatótanácsnak. Az Erkölcsi Bizottság tagjait a Közgyőlés választja meg. Az 
Igazgatótanács tagjai nem lehetnek tagjai az Erkölcsi Bizottságnak is. A Bizottságnak 
saját, a Közgyőlés által jóváhagyott szabályzat alapján fejti ki tevékenységét.  

31.**A Cenzor, akit a Közgyőlés választ, biztosítja az Egyesület belsı pénzügyi felügyeletét. 
Az Igazgatótanács tagjai nem lehetnek Cenzorok. 

32. A **Cenzor hatásköre: 
a. felügyeli az Egyesület vagyonának igazgatását, 
b. beszámolókat készít, és bemutatja azokat a Közgyőlés elıtt, 
c. jelen lehet az Igazgatótanács győlésein, bár szavazati joga nincs, 
d. egyéb feladatköröket lát el az Alapszabályzat elıírásai vagy a Közgyőlés határozata 

szerint. 
33.Minden választással nyert meghatalmazás három évre szól, ez után a meghatalmazott 

újraválasztható. 
IV. Az Egyesület vagyona 
34. Az Egyesület vagyona a 2000. évi 26. sz. Kormányrendelet 46. cikkelye értelmében a    

következı forrásokból származik: 
a.a tagsági díj, 
b.az Egyesület rendelkezésére álló pénzek törvényes befektetésébıl származó kamatok 

és osztalékok, 
c. az Egyesület által alapított kereskedelmi társaságok osztalékai, 
d.gazdasági tevékenységekbıl származó jövedelmek, 
e.az Egyesület javára felajánlott adományok, támogatások, illetve örökségek, 
f. a központi vagy helyi közigazgatási szervektıl kapott állami támogatások, 
g.egyéb, a törvényben megengedett jövedelmek.Az Egyesület feloszlatása és 

felszámolása 
35.A Közgyőlés feloszlathatja az Egyesületet, és meghatározza a feloszlatás után 

hátramaradó vagyontárgyak további rendeltetését.  
36.Az Egyesület vagyona nem ruházható át az Egyesület tagjaira vagy más 

magánszemélyekre, de továbbadományozhatók más közjog vagy magán jogi 
személyeknek, akik ugyanarra vagy hasonló célra használhatják fel azokat, megırizve 
azok missziós és jótékonysági rendeltetését.  

37.Amennyiben a Közgyőlés nem rendelkezik másként, az Egyesület felszámolása után 
fennmaradt vagyon és javak átruházódnak a romániai Református Egyházra, aki 
megırziazok missziós és jótékonysági rendeltetését.  

A Románia CE Szövetség alapszabályzata 

A romániai CE Szövetség  


