Helyzetjelentés a lelkészi állással kapcsolatban
1. Azzal kezdem, amit mindannyian tudtok, hogy digitális úton egyházi közösségünk megválasztotta Dr
Pőcze István evangélikus lelkészt a SMAPEK lelkészének. Ezután következett az alkalmazási eljárás
végrehajtása.
2. Június 5-én részben személyes résztvétellel Tångagärdén, 4-en és digitális csatlakozással a többi három
Elnökségi tag, összesen 7-en egy elnökségi gyűlést tartottunk amiben leszögeztük, alapos megvitatás után,
azokat a kritériumokat amelyek alapján az új lelkészünk munkaszerződését akartuk megfogalmazni. Az
Elnökség minden tagja részt vett és minden tételben egyhangú döntés született. A jegyzőkönyv magyarul
íródott, de le kellet fordítani svédre.
3. A munkaszerződés megfogalmazására egy stockholmi, magyar származású, munkaszerződésekkel is
foglalkozó ügyvédnőt kértem fel, akit a magyar konzulátus ajánlott. Elnökségünk tagjai jónak látták, hogy
ezt a dokumentumot ne egy egyháztag fogalmazza meg hanem egy kívülálló. Sajnos nem dolgozott gyorsan,
az idő telt és nekem sok bosszúságot okozott, de végül elkészült svéd nyelven, de a fontos tételeket oda írta
magyarul is.
4. Mivel a munkaszerződésben utalások vannak az alapdokumentumainkra, le kellet azokat fordítani svéd
nyelvre. A fordításokat Dr Békássy N Albert, Pitlik Pálházi Katalin (kettőt), ijf Vaszi Árpád és jómagam
végezte el. A jegyzőkönyvet Kedvek Veronika jegyezte le magyarul, majd ugyancsak ő fordította le azt
svédre. Tehát egy csoportmunka volt amiért köszönet minden elnökségi tagnak!
5. A kész munkaszerződéssel és a mellékelt svédre fordított alapdokumentumokkal Pőcze István
személyesen jelentkezett be az adóhivatal boråsi egységében július 16-án, Bán Ferenc segítségével, akit a
tolmács szerepére kértünk meg. István még elvégzett egy temetést is Dél Svédországban július 17-én.
6. Az adóhivatal munkaszeződésekkel, svédországi tartózkodási és munkavállalási engedélyekkel foglalkozó
egysége viszont Göteborgban van, oda utalták az ügyintézést. Onnan később néhányszor megkerestek
telefonon és a munkaszerződésben foglalt tételekre ismét rákérdezett az ügyintéző.
7. Végül egy levélváltás után István és az adóhivatal között kiállított a ”Skatteverket” egy dokumentumot
István svéd személyi számával és a neve svéd írásával 2020 aug 05-i dátummal, amelyet postán küldtek el
Istvánnak Tångagärdére.
8. Miután István megkapta a dokumentumot kérésemre elküldte bescennelve e-mailben ma, augusztus 12-én
11:00 órakor. Ezt elküldtem Andreának, akinek ezekre az adatokra szüksége van az István fizetésének
folyósításához és a jövedelmi adó és munkaadói illetékek befizetéséhez. Tóth Ildikó iktatja a
dokumentumot, de mindhárman velem együtt, ezt a dokumentumot a GDPR rendelkezéseinek megfelelően
kell kezelni. Ezzel a kitétellel István is teljes mértékben egyet értett!! Tehát bizalmasan kell kezelni, erről
másolatot csak István adhat ki, akárki is kérné!
9. Jelenlegi még mindig parókus lelkészünk, Molnár-Veress Pál 2020 június közepétől július 26-ig
Tångagärdén tartózkodott, elvégzett egy kettős keresztelőt, majd sajnos egy temetést is. Ezalatt összeállította
az Új Kéve legújabb számát, amelyet már minden egyháztagunk megkapott és megírta azt a lelkészi jelentést
svédül, amelyet szeptemberben kell beadnom az SST-hez. Közben elvégzett egy sor adminisztratív teendőt
és elkezdte a kiköltözését Tångagärdéről, amelynek befejezése csak szeptemberben várható.
Stockholm, 2020 augusztus 12
Sebestyén Gábor, főfelügyelő
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