
A KÉPVISELŐTESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

A Gazdasági Bizottságnak négy tagja van: Békésiné Tulipán Ágnes, Blahó József, Galgóczy Gábor (elnök) és  
Nagy Zoltán. 
Tekintettel arra, hogy február elején kell az Egyházmegyének beadni a Plébánia 2014. évi gazdasági beszámolóját  
és az idei költségvetési tervet, a Bizottság ezeket három összejövetelen vitatta meg, majd jóváhagyólag elfogadta.  
Köszönjük Bíró Zsóka könyvelő munkáját. 
Ezen túlmenően megvitattuk a Plébánia bevételeinek (egyházadó, stóla- és perselypénz, urnahelyek, stb.) 
beszedési elveit és módját, és elhatároztuk, hogy e témában ajánlást dolgozunk ki a Plébánosnak. 

 Galgóczy Gábor dr. 

EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁSOK

Az egyházközség anyagi ügyeit és gazdálkodását az Egyházközség Gazdasági Munkacsoportja koordinálja Dr. 
Gerlóczy  Gábor  vezetésével.  Bevételeink  a templomi  perselyből,  az  önkéntes  egyházi  hozzájárulásból,  az 
ún. stóladíjak bevételéből  és  az  adományokból tevődnek  össze.  Kiadásaink  nagy  részét  a  közüzemi  díjak 
(villany, víz, gáz, telefon stb.), valamint az 1 főállású alkalmazott és az egyházi személyek fizetése, és a járulé-
kok jelentik.  Emellett  természetesen  kell  áldoznunk  a  templom  és  a  plébániai  épületek  karbantartására, 
felújítására és nem utolsó sorban a karitászra, a szegények és rászorulók megsegítésére és a közösségépítésre 
(főként közösségi rendezvények). Hogy kiadásainkat fedezni tudjuk, ahhoz szükség lenne arra, hogy minden 
hozzánk tartozó testvérünk hozzájáruljon a közteherviseléshez.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia útmutatása szerint,  minden jövedelemmel rendelkező testvér, 
éves nettó jövedelmének 1 %-ával járuljon hozzá egyházközségének fenntartásához. Ez minimálbér esetén 
kb. 10 ezer forintot jelent dolgozónként. Mi nem akarjuk ennyire megterhelni többnyire idős és a szegényebb 
réteghez tartozó híveinket, ezért javaslunk csupán 0,5%-ot, azaz 5000 Ft-ot dolgozónként, vagyis 10000 Ft-ot 
családonként. A nyugdíjasoknak a javasolt egyházközségi hozzájárulás 2000 Ft.

Amennyiben ez megterhelést  jelent,  akkor lehetőség van ezt  akár több részletben is  befizetni  a  plébániai  hi-
vatalban vagy minden hó 2. és 3. hétvégéjén a misék után a templomban.

Az un. stóladíj az egyházi szolgáltatásokért hozzájárulás:

Temetés stóladíja kántorral: 27.500 Ft
Esküvő, csendes: 24.000 Ft
Esküvő, orgonás: 30.000 Ft
Szentmise, csendes: 1.500 Ft
Szentmise, orgonás: 3.000 Ft

Köszönjük, hogyha adományaival részt vállal templomi költségek fedezésében. Lehetőség van több részletben is 
befizetni az egyházi adót (egyházközségi hozzájárulást) a plébániai hivatalban 9-12 ill. 14-16 óra között vagy 
minden hó 2. vagy 3. hétvégéjén a misék után a templomban. 

Az egyházi adót erre a számlaszámra is be lehet fizetni:     
Szent József Egyházközség
CIB Bank
10701379-68585167-51100005

 Békésiné Tulipán Ágnes 


