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E gy h6zme gyei kriz gyrilds
P6ly6zati referens j elentdse

Tisztelt Kiizgyiil6s!

A pillydzati referensi munkak<ir megl6te lehet6s6g az egyhlzmegye gyu-
lekezeteinek, int6zm6nyeinek, hogy az iglnyeikhez megfelel6 forras t talilljanak,
6s ehhez a referens segits6g6t ig6nybe vegy6k. Ezzelkevesen 6ltek eddig , uilya-
nakkor az ij pillyhzati idlszakban fontosnak tartom az egyirtmikcid6st. Nem-
csak az6rt mert a kcizpontosftott p6ly Szati forritselosztash oz a folyamatos kon-
zttlt6ci6 elengedhetetlen, hanem az6rt is, mert nagyobb lehet6s6ge lesz a gytile-
kezeteknek kcizcis projektek megval6sithsSra. Az 6sszefog6s, egyiittmiik6d6s,
egWtt munk6lkod6s lehet6sdg egyhdzmegy6nk szdmhra, amellyel 6lnrink kell.

2014-es esztend6 esem6nytelen 6v volt a p6ly6zati lehet6s6gek piac6n,
ugyanis a miniszt6riumok a 2007-2013-as ciklus fel nem hasznilIt 6sszegeir6l
nem dtintdttek, ugyanakkor a 2014-2020-as kifr6sok el6k6szrileteivel sem halad-
tak megfelel6 titemben. Fontosnak tartom
ugyanakkor megemliteni az 6venk6nti egyhSzit6mogatdst, amelyet a miniszt6ri-
um juttat el az egyhhzal<hoz.Ez az dsszeg - az elmult 6vek tapas ztalataib6lkiin-
dulva - azonban nem el6g a probl6m6k orvosliisfra, akiv6nt c6lt csak abban az
esetben sikeriil el6mi, ha a beruh6zhsokat, fehijit6sokatttremezzrik, 6s k6t vagy
h6rom ev t6mogat6si ciklusriban val6sftjuk meg. Ez azonban kiszdmithatatlan
akkor, amikor val amennyi gytil ekeze t v dr v alamilyen fej les zt6s i
tdmogat6sr4 nem v6rhatjuk el, hogy tribb 6ven kereszttil egy gytilek ezet r6sze-
siiljcin ebben a kiv6lts6gban.

A mtigiitttink 5116 ev az elokeszit6s jegy6ben telt. Az orszilgos strat6giai
munkabizotts6g tagjak6nt el6terjeszt6st tettrink a phlyhzati szab1lyrendelet 6t-
doLgozishta, begyijtotttik a gytilekez etek, int6zm6nyek projekt citleteit, terveit.
Jelenleg zajranak az egyeaet6sek a megyesz6khely 6s a megyei krizgyril6s k6p_
visel6ivel, hogy az ide cdliriinyosan juttatott keretiisszegek felhas znhl6s6ba az
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egyhhzunk is be tudjon kapcsol6dni. Ezen projektek ddnt6si szintere a megye
kez6ben Iesz, ez6rt fontosnak tartom, hogy a megval6sitand6 programjainkat -
ak6r kicsit m{dosftua is - igyekezzink a megye fejleszt6si programj6h oz igazi-
tani.
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