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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. április 25.-én tartandó ülésére. 
 

„Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” 

ÁROP 1.A.5. – ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Az előterjesztést készítette: dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az alábbiakban kívánok bemutatni egy pályázatot. 

 

A pályázat célja 

Az idei évtől hatályos jogszabályok széleskörű változásokat eredményeznek az 

önkormányzatok feladatellátásában. A változások egyrészt a Polgármesteri Hivatal valamint 

az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok tevékenységében nyilvánulnak meg, 

közvetlenül is érintve a település lakosságát. Az „ÁROP-1.A.5” jelű pályázat lehetőséget 

teremt a település önkormányzata számára, hogy - szem előtt tartva  választópolgárainak 

igényeit - hatékonyan reagáljon a szervezeti, funkcionális és finanszírozási változásokra. 

A támogatás összege az 5.000 és 20.000 fő közötti lélekszámú települések esetén legalább 10 

millió forint és legfeljebb 22 millió forint, 100%-os támogatási intenzitás mellett.  

 

A pályázati ablak 2013 májusában nyílik, a projektet legkésőbb 2014. december 31-ig kell 

megvalósítani.  

 

A pályázat keretében elvégezhető (részben választható) feladatok: 

 ÁROP 1.A.2. számú „A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” c. nyertes 

pályázatban vállalt intézkedések felülvizsgálata (ha volt korábban ilyen pályázata a 

településnek). 

 A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a 

kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata. Az intézményi 

struktúra, intézményirányítási modell felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági 
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társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok 

kidolgozása és megvalósítása.  

 A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló 

strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú 

költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a 

költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és 

stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók 

meghatározása.  

 Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos 

feladat ellátási modell kidolgozása. A települési közszolgáltatások összehangolása 

állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati 

szolgáltatásnyújtók bevonásával. 

 Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási 

erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. Hatékonyságelemzésre 

működés-átvilágításra, fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális 

intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésre 

alkalmas eszköz bevezetése. 

 Térségi feladat-ellátási modell kialakítása és megvalósítása az önként vállalható és 

térségi szinten ellátható feladatvállalások vonatkozásában, valamint 

önkormányzatonként a funkcionális tevékenységek, vagyongazdálkodási, település- és 

intézményüzemeltetési  feladatok közös megszervezésének, ellátási modelljének 

vizsgálata, új modell meghatározása. 

 A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal 

kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről.  A lakosság véleményének, 

igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszerrel 

alkalmazásával, minimum két időintervallumban. 

 Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok 

felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; 

három kiválasztott folyamat árszervezésére, optimalizálása.  

 A közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet működésének folyamatos, ciklikus 

minőségfejlesztése érdekében nemzetközileg elfogadott minőség-menedzsment 

modell bevezetése. 

 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és 

a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói munkatársainak munkaköri és 

szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése.  

 Az intézkedések, az összes területre vonatkozó intézkedési terv megvalósításának 

nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása. 
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A pályázat szellemisége, valamint a jelentős számú választható feladat lehetővé teszi a 

specifikus, maximálisan a település igényeire szabott szakmai program összeállítását. 

 

Határozati javaslat: 

A képviselő-testület benyújtja pályázatát Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő 

önkormányzatok számára” ÁROP 1.A.5.c. pályázatra. 

 

Felkéri a Polgármestert a pályázat elkészíttetéséről és benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: értelem szerinti 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat, 2013. április 19. 

 

 

 

 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

 

 

 


