
Tisztelt Közgyűlés! 

 

A pályázati referensi munkakör megléte lehetőség az egyházmegye gyülekezeteinek, intézményeinek, 

hogy az igényeikhez megfelelő forrást találjanak, és ehhez a referens segítségét igénybe vegyék. Ezzel 

kevesen éltek eddig, szoros együttműködés csak a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközséggel és a 

fenntartásában működő oktatási intézményekkel, illetve gyülekezeti alapítványokkal alakult ki. Sajnos 

gyakran eltolódnak a szerepek, mivel a referens se nem pályázat író, se nem pályázat figyelő. Feladata 

az egyházmegyében megvalósuló projektek felügyelete, ellenőrzése, hogy az megfelel-e a hatályos 

pályázati szabályrendeleteknek (egyházi, világi). Fentiek ellenére igyekszem a pályázatírási feladatokat 

is ellátni egyéb, világi feladataim mellett. 

 

Az elmúlt évben Istennek hála több sikeres pályázat elszámolására és lezárására is sor kerülhetett. 

Rendben benyújtásra kerültek a korábban elnyert pályázatok fenntartási jelentései is, például a 

nyíregyházi óvodaépületének záró jelentése is, amelynek köszönhetően az épület szabadabb bővítése, 

korszerűsítése már idén megvalósulhat, ha erre forrást sikerül találnunk.  

 

Az egyházi támogatásokat továbbra is sikeresen tudjuk igénybe venni, de ezeken a kért összegek 

töredékét kapjuk csak meg, amely a fejlesztendő cél, program megvalósítását akadályozza, olykor 

lehetetlenné teszi. Célszerű lenne központi programokra támogatást kérni, akár több gyülekezet 

támogatásával, így nagyobb költségvetésű programok megvalósítására is sor kerülhetne. A tapasztalat 

azt mutatja, hogy a parlamenti képviselő által ismert programok nagyobb támogatást élveztek az idei 

döntés során. 

 

Sajnos a városi önkormányzattal nem tudtunk az elmúlt évben sem együtt munkálkodni a városnak 

juttatott támogatási források felhasználásában, ők továbbra is úgy gondolják, hogy azokat a város 

intézményeire kell fordítaniuk. Látszólagos együttműködések vannak az Egyházmegye és a SzSzB 

megyei önkormányzat között, de ezek inkább a már futó önkormányzati programok indikátor értékeinek 

növelése érdekében történnek, 

 

A kormány szándéka, hogy a pályázati forrásokat a tavalyi évben 100%-ban lekösse, részben teljesült, 

hiszen Uniós forrásokra napjainkban szinte lehetetlen pályázatot benyújtani a civil szférában. Új 

lehetőség lehet a Modern Falvak Programja, bár az eredmény és a támogatások mértéke itt is elmarad a 

várthoz képest, ugyanakkor a következő években biztos támogatási lehetőséget biztosíthat 

gyülekezeteinknek, szervezeteinknek. 
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