Gyakori kérdések az adakozással kapcsolatban
(Az alábbi kérdések gyülekezeti tagoktól érkeztek az elmúlt esztendőkben.)

Hogyan lehet adakozni Érdligeten?
 Perselyes adományt az istentiszteletet követően lehet adni, amely természeténél fogva
inkognitóban történik.
 Név szerinti adakozásra az istentisztelet előtt és után van mód a gyülekezet
pénztárosánál. Szükség szerint hétköznapokon is van erre lehetőség.
 Az adakozást el lehet juttatni a gyülekezet számlaszámára állandó banki megbízással,
vagy elektronikus utalásos módon is.
Mennyi támogatást kap a gyülekezet az államtól?
A gyülekezet nem kap támogatást sem az államtól, sem egyéb helyről. Pályázati rendszerben
tudunk kisebb-nagyobb összegeket nyerni egy-egy cél megvalósításához (pl. gyerek vagy
ifjúsági tábor)
Ki rendelkezik a gyülekezet pénzével?
A gyülekezetnek gazdálkodási és pénzkezelési szabályzata van, amit az egyházi felsőbbség
megkövetel és rendszeresen ellenőriz. A gyülekezet pénzügyi döntéseit a presbitérium hozza.
A gazdálkodásért a elnökség (lelkész és gondnok) felelős. A pénz technikai kezelése a
pénztáros (és pénztáros helyettes) feladata, ami azt is jelenti, hogy a lelkész és a gondnok nem
kezel pénzt a gyülekezetben.
Mennyi a gyülekezet átlagos havi kiadása?
Béreket, közüzemi költségeket, szolgáltatásokat, tárgyi kiadásokat, diakóniát és missziót
figyelembe véve átlagosan legalább havi 500-550 ezer Ft. Ebben az összegben nincsenek
benne az esetleges célkiadások (pl. felújítások, időszakos/nem kalkulált diakóniai kiadás stb.)
Hogyan tudok adakozni a gyülekezet javára a legoptimálisabban?
Vasárnaponként perselyes adakozásával, valamint havi rendszeres befizetésével/utalásával.
Van-e az adakozásnak meghatározott minimum összege?
Az adakozásnak Érdligeten nincs meghatározott minimum összege.
Hány adakozó tagja van a gyülekezetnek?
2017-ben kb. 150-160 gyülekezeti testvér adakozott a gyülekezet javára különböző
rendszerességgel és összegekkel.
Hogyan tájékozódhatok a gyülekezet gazdálkodásáról?
A gyülekezet költségvetése és zárszámadása nyilvános. Bármikor megtekinthető/kérhető
információ az összegekkel kapcsolatban.
Milyen a gyülekezet adakozási kultúrája?
A gyülekezet adakozása kis gyülekezeti léte ellenére is stabil, ugyanakkor sebezhető.
 A stabilitás arra vonatkozik, hogy a szükséges kiadásokat fedezni tudjuk.
 A sebezhetőség pedig arra, hogy az adakozás egy nagyobb hányadát néhány család
adakozása teszi ki.
Más gyülekezetekkel összevetve mi mondható el az érdligeti gyülekezet adakozásáról?
Amennyire ráláthattam adatokra az elmúlt 1-2 évben környékbeli gyülekezetek különböző
múltjuk és jelen adottságaik okán talán kevésbé sebezhetőek (adakozási kultúrájuk stabilabb).

