
Gazdasági körlevél 2021 év december.

Kedves Testvérek!

A második olyan esztendő végén tartunk, amikor egyházunk új, magasabb
követelményeket támasztó szabályokat írt elő a gyülekezetek gazdálkodására. Ennek
teljesítését a járványhelyzet tovább nehezítette.

Legelőször is megköszönjük, hogy megértették előző - 2019.06.15-én írt, elég
hosszúra sikerült - körlevelünket, amelyik az új szabályokról szólt és egyben segélykiáltás
volt. Köszönjük, hogy többen anyagilag kiemelt segítséget nyújtottak gyülekezetünknek, és a
legutóbbi körlevélben ajánlottak szerint támogatásaikat gyülekezetünk bankszámlájára
utalták. Ennek a vasárnapi interneten közvetített istentiszteleteknél igen fontos szerepe van,
mivel nincs alkalom a perselypénz készpénzben történő fizetésére. Kérjük, jelezzék a
közleményben, hogy a gyülekezetnek szánt 3-féle támogatási forma (perselypénz,
egyházfenntartói járulék, adomány) melyikét választják.

Két év után már látszik, hogy miként tudjuk gazdaságilag fenntartani gyülekezetünk
működését. Ennyi idő után kiderül, hányan értették meg, hogy folyamatos befizetést és nem
csak egyszeri támogatást kértünk. Mint az előző körlevelünkben is írtuk, egy gyülekezet
önállóságának alapfeltétele, hogy lelkészének jövedelmét biztosítsa. Két éve Országos
Egyházunk a jövedelem minimális összegét a világi bérszabályozásokhoz is igazítva a LÉM
szabályok alapján kötelezően meghatározza. A Zelenka Pál Szolidaritási Alapnak nevezett
nyugdíjszabályok kedvezménye is lejárt, így oda is teljes terhet kell már befizetnünk. Ahhoz,
hogy állami közterhek befizetése nélkül tudjuk lelkészünk jövedelmét biztosítani, a
gyülekezet három bevételi forrásának fedeznie kell azt. (A már előbb is említett három
bevételbe nem számít bele a céladomány, mert azt csak a befizető által meghatározott célra
használhatjuk.) Jelen pillanatban a három forrás nem fedezi lelkészünk illetményét és az
Egyházközség által fizetendő Zelenka Pál Szolidaritási Alapba történő befizetést. A lelkészi
illetmény és ZP SzA kifizetését egyértelműen és kizárólag a Magyarországi Evangélikus
Egyház nagyvonalú támogatása teszi lehetővé.

Hogy lelkészünk jövedelmét támogatás nélkül lehessen biztosítani az egyházi
közterhekkel együtt, 2021 háromnegyed évéig a három forrásból 3 058 605 Ft összegre lett
volna szükség. (A teljes 2021 évi összeg 4 078 140 Ft) Ezzel szemben gyülekezeti tagjaink
befizetéseiből 2 592 620 Ft származott, az MEE-tól kapott támogatásunk ezen célokra pedig
909 180 Ft volt. Számolnunk kell azzal, hogy ez a támogatás néhány éven belül lecsökken, ill.
teljesen megszűnik, s magunknak kell előteremteni a szükséges, láthatóan évről évre növekvő
összegeket.

Amit eddig leírtunk, az lelkészünk illetményére vonatkozik. Van még bőven
feladatunk, a lelkészlakás rezsije, fenntartása, javítások, gyülekezeti alkalmak, működtetés.
(Az egyéb feladatokat díjazás nélkül végezik testvéreink.)

Az adatkezelési törvény előírásainak megfelelően kértük, hogy gyülekezeti tagjaink
nyilatkozzanak adataik kezeléséről. Ebből a felhatalmazással bíró névsorból tudjuk, hogy a
gyülekezetünkhöz tartozásukat vállaló felnőttek létszáma nyugdíjasokkal együtt kerekítve 140
fő. Akik 2020-ban részt vettek név szerint gyülekezetünk fenntartásában, és nekik erről
igazolást tudtunk kiadni: 67 fő. (Ebből 38 befizetés családi, ill. házaspári) A gyülekezetnek
egyik fele sokszor erőn felül vállal terheket, míg a másik rész sajnos nem tartja a teherviselést
feladatának.

Országos Egyházunk kimutatásai szerint, ha minden gyülekezeti tagunk jövedelmének
2%-át szánná a gyülekezet fenntartására, (a szabadegyházak 10%-ot írnak elő tagjaiknak)
akkor anyagilag önállókká válnának gyülekezeteink. Úgy érezzük, hogy ilyen kis



gyülekezetnél, mint a mienk, ez kevésnek bizonyulhat. Nyilvánvalóan többen ennél magasabb
összeget fizetnek be, hiszen, ha csak ennyit fizetnének, sokkal nagyobb hiányunk lenne.
Köszönet azoknak, akik szinte erejükön felül adakoznak, s az átlagnál messze magasabb
összeggel járulnak hozzá gyülekezetünk életéhez. A bérek növekedése sajnos nem látható a
befizetések mértékének változásában. Az is jelentős teherviselési javulást jelentene, ha külön-
külön minden aktív, magát gyülekezetünkhöz tartozónak valló testvérünk személyesen
bekapcsolódna gyülekeztünk fenntartásába. A következő évben a minimálbér változását
követve ismét növekednek terheink.
Bankszámlaszámunk: CIB Bank 10700718-44914208-51100005
Ha lehet, kérjük, hogy az évi adományokat és járulékokat az év folyamán elosztva (ne egy
összegben, és lehetőleg ne az év legvégén) fizessék be híveink. Jobban tudunk tervezni és év
közbeni kiadásainkat teljesíteni, ha a bevételünk folyamatos.
Tisztelettel kérjük, hogy akinek jövedelemadó-köteles bevétele keletkezik, az SzJA 1 %-ával
támogassa a gyülekezet tagjai által létrehozott alapítványt, a Hidegkúti Evangélikus
Alapítványt, amelynek adószáma 18104477-1-41. Bankszámlaszámuk UNI-CREDIT
Bank 10918001-00000421-30670010 Kérjük, hogy a másik, egyházaknak adható 1 %-ot a
Magyarországi Evangélikus Egyházunknak adják a 0035-ös technikai számon.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a konfirmációi oktatást fontosnak tartják még a vírus
támadásai közben is. Kérjük, hogy a konfirmandusaink családjai is kapcsolódjanak be a
gyülekezeti életünkbe, hogy fiataljaink megértsék, ebben a megkeveredett világban egyetlen
állandó van, Urunk szeretete. Azért tudja ma még erre felhívni a figyelmet gyülekezetünk,
mert van, aki példamutatóan Urunk ügyét szolgálja. Köszönjük lelkészeinknek, hogy kicsi
gyülekezetünket ilyen magas színvonalon terelik Urunk felé! Jó lenne, ha igyekezetük
ébredést indítana! Kérem, hogy ezért is imádkozzunk az ádventi és karácsonyi hálaadások
mellett!

Tisztelettel kérjük Testvéreinket, hogy tekintsék szívügyüknek, hogy a jövő évben
esedékes népszámláláskor rögzíttessék a saját és családtagjaik evangélikus vallását.

Erős vár a mi Istenünk!
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