EGYH-KCP-16-P-0001
A Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház „A Görögkatolikus Metropólia
megalakulásával kapcsolatos költségek finanszírozása” című, EGYH-KCP-16-P-0001
azonosítószámú projekttel 1.100.000.000,- Ft támogatást nyert el Magyarország
Kormányától.
Őszentsége Ferenc pápa 2015. március 19-i rendeletével a Magyarországon élő bizánci rítusúak
számára megalapította a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat (Görögkatolikus
Metropóliát), melynek székhelyévé Debrecen városát tette. Ez a pápai döntés Debrecen
városában új érseki központot hozott létre, ugyanakkor számos új hivatal és épület kialakítását
igényli, mellyel jelenleg a Görögkatolikus Egyház nem rendelkezik. Emellett alkalom, hogy a
Metropólia területén lévő, az érsekség kialakítását szolgáló egyéb infrastrukturális és személyi
fejlesztéseket is megvalósítsunk. Ehhez kértük a Magyar Kormány támogatását.
A támogatás anyagi lehetőséget teremtett arra, hogy az érsekség kialakítását szolgáló
infrastrukturális és személyi fejlesztéseket elindíthassuk. Emellett a Görögkatolikus
Metropóliához tartozó három egyházmegyében, valamint az egyházi intézményekben szintén
jelentős segítséget jelentett ez a forrás mind a megkezdett beruházások folytatásához vagy
befejezéséhez, mind a működtetés zavartalanságának biztosításához.
A forrás felhasználása révén jelentős volumenű beruházások folytatódhattak a Metropólia
székhelyén, Debrecenben. Befejeződött az érsek hivatal felújítása és az új szolgálati lakások
építése, valamint a többfunkciós épület/szolgáltatóház felújítása is. A templomépítések,
templomfelújítások tekintetében is jelentős segítséget jelentett a támogatás: folytatódott a
budaörsi és geszterédi templom építése, felújításra került a nyírkarászi templom tetőszerkezete.
A fentieken túl a selyebi óvoda építéséhez is hozzájárult a támogatási összeg.
Az eszközbeszerzésre felhasznált keretösszegből számítástechnikai, irodatechnika eszközök,
háztartási gépek, bútorok beszerzésére került sor, amelyek a debreceni befejezett épületek
funkciónak megfelelő működtetéséhez elengedhetetlenül fontosak.
A működési költségekből az egyes jogi személyek munkavállalóinak bérét és járulékait
finanszíroztuk (részben vagy teljesen), illetve a szervezetek működéséhez elengedhetetlenül
szükséges fogyóeszközöket, anyagokat vásároltuk meg, illetve a rezsiköltségek egy részét
finanszíroztuk ily módon.
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