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Egyházközségi képviselőtestületi választás
Kedves Testvérek!
Egyházközségünk megújulásának következő lépése, mely a 2005-ös plébániai- , és
a 2007-es , 2008-as városmisszió után, a képviselőtestület tagjainak megválasztása
lesz.
A plébániánkon a jelenlegi képviselőtestület, a korábbi hagyományoknak
megfelelően, a plébános atyák által kijelölt tagokból áll. Az elmúlt évtizedek
gyakorlata szerint, új tagok az idősebbek mandátumának megszűnésével, vagy az
aktív tagok lemondásával megürült helyekre lettek meghívva.
Az Egyházközségi Képviselőtestület – mondja róla az egyházjog – egy
tanácsadó szerv, amely arra hivatott, hogy a plébániai közösséget - Istentől és az
Egyháztól kapott küldetésének teljesítésében - előmozdítsa. A Magyar Katolikus
Püspöki Kar 1992. december 9-i ülésén fogadta el és 1993. március 1-én léptette
hatályba az Egyházközségi Képviselőtestület szabályzatát. Ezek szerint:
1.1 Az új egyetemes egyházjog plébániának magát a hívek közösségét nevezi.
2.1 Az egyházközségi képviselőtestület a plébánia tanácsa, amely – megfelelő
szervei útján – betölti a plébániai pasztorális tanács és a plébániai gazdasági
tanács feladatait, amit az egyházjog ajánl, illetve előír (CIC 536-537).
3.1 A képviselőtestület elnöke a plébános. Tagjai a plébánia képviselői, akiket
részben tisztségük alapján, részben választás útján, részben pedig helyzetük
alapján külön meghívással jelölnek ki. Működésük megkezdéséhez a
megyéspüspöktől kapott megerősítés is szükséges.
3.2 A képviselőtestület a saját tevékenységét, amelyet a plébánia egész
közösségének a javára folytat, a gyűlésein hozott határozatok által végzi.
4.1 A képviselőtestület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

tartósan az egyházközség területén laknak,
ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az
egyházközség életében,
teljesen cselekvőképesek,
az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az Eucharisztia vételének
közösségéből,
megbérmálkoztak,
egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik,
18. életévüket betöltötték, de még nem 70 évesek,
készek e feladat ellátására.
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4.2 Az egyházközségi képviselők jelölésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a
plébánia híveinek lehetőleg minden rétege képviselve legyen életkor, nem,
foglalkozás és a település földrajzi részei szerint; hogy a jelölt ismerten vallásos
és tevékeny hívő legyen, aki valódi feladatot lát majd el megbízatásában, és
vállalja a velejáró munkát is. Továbbá példaadó egyéni és családi életet él,
apostoli lelkületű, józan ítélőképességű és fegyelmezett tárgyalókészséggel
rendelkezik.
4.3 A választott tagok száma 1000 hívőig 12, további ezrenként pedig 1-1 tag.
(Kertváros: 8000 hívő = 12+7 képviselő) Indokolt esetben többet is
elfogadhat a megyéspüspök. 5 póttagot is jelöljenek ki a választási eredmény
sorrendje alapján.
4.4 A megbízatást előzze meg választás. Hivatalból tagjai lesznek a
képviselőtestületnek a plébános, a megyéspüspök által oda beosztott vagy ott
működő más lelkipásztorok, a szerzetesi plébániatemplomokban a szerzetes papok,
a kántor, és a hitoktatók közül az az egy, akit ők választanak maguk közül, és azok,
akik a plébános megítélése szerint munkakörük, társadalmi helyzetük miatt
fontosak.
4.5 Az újonnan megválasztottak a következő vasárnapok egyikén a hívek
jelenlétében, szentmise keretében ígéretet tesznek arra, hogy mindig és
mindenben az Egyház apostoli célját és az egyházközség jogos érdekeit fogják
képviselni.
4.6 A megbízatás öt évre szól. A megyés főpásztor meghatározhat rövidebb időt
is.
4.7 A megbízatás megszűnik az egyes tagok számára
-

-

ha a 70. életévét betöltötte (tiszteletbeli tagként, szavazati jog nélkül tagja
maradhat a testületnek),
ha öt egymás utáni gyűlésen indokolatlanul nem vesz részt,

4.8 A képviselőtestület elnöke a plébános.
4.9 A jóváhagyott és kinevezett tagok maguk közül választják meg titkos
szavazással a világi elnököt. Az egyházi elnök akadályoztatása esetén a világi
elnök vezeti a képviselőtestületi gyűlést. Neki kell a munkabizottságokat
ellenőriznie és munkájukban segítenie, lelkesítenie.
4.11 A képviselőtestület két nagy területen munkálkodik, s így két bizottságot
alkot.
Az első: a lelkipásztorkodási bizottság. Ez a bizottság több munkacsoportot
alkotva végzi munkáját.
A második: a gazdasági bizottság.
4.12 A gyors elintézést igénylő ügyek miatt a két elnök, a jegyző, a pénztáros és
a munkacsoportok vezetőiből kijelölt egy személy alkotja az Egyházközségi
Tanácsot. … Intézkedéseiről beszámolni tartoznak a teljes testületnek.
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A fentiek alapján képviselőtestületünk a 2008. október 5-én megtartott ülésén úgy
határozott, hogy 2009 tavaszán – a Püspöki Kar szabályzatának megfelelően – a
plébánia hívei választás útján hozzák létre az új képviselőtestületet.
A választás módját és idejét 2009. február 8-án a képviselőtestület egyhangúan
elfogadta az alábbiak szerint.
Az Egyházközségi képviselőtestületi választás menete:

A jelölés:
– A Kertvárosi Krónikában 2009. március 1-én megjelenik a választás
menetének ismertetése, a vonatkozó előírások és szabályok összegzése.
–A jelöltek listájára a jelenlegi képviselőtestületi tagok és póttagok (22 fő)
mellé a hívektől érkező ajánlások alapján további 10 jelölt kerül fel. A hivatalból
testületi tagok nem kerülnek fel a jelöltek listájára. (Ez jelenleg 2 fő: a katolikus
iskola igazgatója, a hitoktatók képviselője.)
– A hívektől ajánlásokat kérünk a templomi hirdetésekben. A hívek a padsorok
végén kihelyezett ajánlószelvényeket kitöltve, aláírva négy vasárnapon (március
1-29.) keresztül dobhatják be az ott elhelyezett gyűjtőládába.
– A képviselőtestület által kijelölt 6 fős választási bizottság az arra alkalmas
személyekből (lsd. Szabályzat előírásai) összeállítja a jelöltek 28 fős listáját.
– A bizottság megkérdezi a jelölteket, hogy vállalják-e a jelölést.

A választás:
– A Kertvárosi Krónikában 2009. április 12-én megjelenik a bizottság által
véglegesített 28 fős lista, a jelöltek fényképével és 4-5 soros bemutatkozásával.
– A megválasztandó tagok száma 19 fő (14 tag + 5 póttag). Ehhez hozzáadódnak a
hivatalból testületi tagok (most már 5 fő: kántor, hitoktatók képviselője, karitász
vezetője, iskolaigazgató, óvodaigazgató). A megválasztott képviselőtestület így 19
tagból és 5 póttagból áll majd.
– A választás 2009. április 19-én vasárnap a szentmisék után a hittanteremben
lesz megtartva.
– Választójoggal rendelkeznek az előírások ajánlása alapján:
 azok a 18 évnél idősebb katolikusok,
 akik legalább egy éve a plébániához kapcsolódnak.
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– A választó jogosultságot a választási bizottság által kijelölt személyek

–
–
–
–
–

ellenőrzik, ők adják át a választónak a szavazólapot, melynek átvételét
rögzítik.
Mindenki csak egy szavazatot adhat le és csak a saját nevében szavazhat.
A szavazólapon legfeljebb 19 nevet lehet megjelölni.
A szavazatokat urnában gyűjtjük, melyet a bizottság összesít.
A választás végeredményét a bizottság a plébános útján felterjeszti
jóváhagyásra a püspök atyához és megjelenteti a Kertvárosi Krónikában.
A megújult testületi tagok szentmise keretében ígéretet tesznek, hogy
mindig és mindenben az Egyház apostoli célját és az egyházközség jogos
érdekeit fogják képviselni.

Rajtunk múlik

Rajtunk, csak rajtunk múlik, hogy:
csak névleg, vagy valóságosan akarunk-e
Isten népének közösségéhez tartozni?
kívülről nézelődünk, kritizálunk, vagy részt
vállalunk-e a plébánia életéből, a szolgálatból?
csak várunk és kérünk, vagy hajlandók vagyunk-e adni, tenni is?
kibúvót keresünk, vagy megtesszük, ami tőlünk telik?
régi emlékeinkre és érdemeinkre hivatkozunk-e, vagy itt, most cselekszünk-e?
másokra várunk, vagy megtesszük, amire képesek vagyunk, és amire Isten és
a közösség meghív?
felelősséget vállalunk-e?
bizalmat adunk-e?
felajánljuk-e segítségünket, munkánkat, időnket, tehetségünket?

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ha magunkénak érezzük ezt a plébániát, kérjük,

–
–
–
–
–

segítsen szavazatával április 19-én;
vállalja el, amire a hívek és a plébánia vezetői jelölnék és felkérnék;
adjon bizalmat a megválasztottaknak;
segítse azzal, amivel Isten megajándékozta: anyagi, szellemi képességekkel;
nézzük új és jó szemmel, felelősen egyházunkat.

Mert ez a mi egyházunk, a mi plébániánk.
Rajtunk, és nem másokon múlik, merre halad tovább az Újpest- Kertvárosi
katolikus közösség: fogy és lassan elhal, vagy ráébredve hivatására újraéled, élővé,
egyházzá válik.
Rajtunk múlik.
Pályi László
Plébános

dr. Gerber Gábor
világi elnök

