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PÉNZÜGYI ZÁRÁS, TERVEZÉS 

Plébániánk Tanácsadó Testülete június 30-án gyűlt össze, 

hogy megtárgyalja a közösség 2019. évi zárszámadását és 

2020. évi költségvetését. Miután Bálint Mihályné 

beszámolt a Plébánia pillanatnyi anyagi helyzetéről, 

Kispéter Gábor világi elnök mutatta be a Testületnek a 

2019. évi zárszámadást: 4.0 Millió Ft maradvány (2018-ról), 

49.2 Millió bevétel, 41.1 Millió kiadás, így a 2019-es évet 

12.1 Millió maradvánnyal zártuk. A viszonylag magas 

számok a pályázati bevételekből és a Püspökségtől kapott 

kölcsönből adódik. Annyit meg kell jegyeznünk, hogy 

csökkent az egyházi hozzájárulás és a persely, viszont a 

külön adományok összege nőtt. Így készülhetett el a 

templom felújítása. Köszönjük! 

A Plébánia 2020. évi költségvetésének elkészítésében a 

Testület főként a tavalyi számokból indult ki, tudva, hogy 

várható az állami költségvetésből a templom felújításának 

pályázati összege, 25.5 Millió (a felújítás 85 %-ban 

támogatott, utófinanszírozású, így 15 %-ot nekünk kell 

kigazdálkodnunk), és hogy a Püspökségtől erre kapott 

kölcsönt (27 Millió Ft) idén vissza kell fizetnünk. A plébánia 

épületére az idei évben 3 Millió Ft-ot tervezünk. Így a 

költségvetés a számok tükrében a következő: 12.1 Millió Ft 

maradvány 2019-ről, 42.9 Millió idei bevétel, 54.4 Millió 

kiadás, 0.6 Millió maradvány év végén. A Testület mind a 

zárszámadást, mind a költségvetést elfogadta. 

 

 

 

 

A Testület a továbbiakban 1.) értékelte a plébániai hírlevél 

elindulását, 2.) A búcsú utánra halasztotta a Tanácsadó 

Testület újraválasztását, valamint 3.) szó volt még egy 

család fölajánlásáról, amely Mária szobrot szeretne 

fölállítani a templomkertben.  

(István atya)  

 

 

ZARÁNDOKLAT MÁRIAPÓCSRA 
 

Zarándoklatot tervezünk Máriapócsra, a görög katolikusok 
Mária kegyhelyére busszal, 2 napra. Indulás augusztus 22-
én, reggel 7 órakor, visszaérkezés vasárnap este 8-kor. Hoz-
zájárulás személyenként 4.500 forint. Jelentkezés a sekres-
tyében. Csak reggelit kell hozni 2 napra.  
 

 

HITTANOS TÁBOR 
Hittanos napközis tábort szervezünk július 6-10. között, 
amelyet az EFOP-os pályázatunk is támogat. Jelentkezni a 
hitoktatóknál lehet. A tábor a szombati családi délelőttel és 
közös ebéddel zárul.  
 

 

RÖVID HÍREK 

• Búcsúünnepünk szeptember 6-án, vasárnap 11 órakor 
lesz a hagyományos körmenettel (ha az időjárás 
engedi).  

 

 

VASÁRNAP 

júl. 5. 

 

11.00 
 

 

18.00 

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP 

Élő Vasas Róbert, valamint élő és 

+családtagok 
 

Engesztelő imaóra 

HÉTFŐ 

júl. 6. 
13.00 Halva fekvő Galiba István 

KEDD 

júl. 7. 
  8.00 Szentmise: A zsombói hívekért 

CSÜTÖRTÖK 

júl. 9. 
18.00 Igeliturgia 

VASÁRNAP 

júl. 12. 

 

11.00 
 

18.00 

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP 

+Hódi Ferenc 
 

Engesztelő imaóra 
 


