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KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORM
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 
SIKERESEN ZÁRULT KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKO
AZ ÁROP-1.A.5 PROJEKT KERETÉ
 
 
Kozármisleny Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott ÁROP-1.A.5-2013-2013
vissza nem térítendő támogatást nyert a
konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” cím
önkormányzat nem csupán az új önkormányzati, 2011. évi CLXXXIX. törvény szabta megváltozott 
feladatkört képes minőségi módon ellátni, hanem a Magyary Zoltán Közig
elveinek is még inkább képes megfelelni.
 
A pályázat alapvető célja az önkormányzat költségcsökkentésének, illetve hatékonyságnövelésének 
módszertani és gyakorlati támogatása volt annak érdekében, hogy a megváltozott 
és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett minőségi szolgáltatáskínálattal 
tudja ellátni feladatkörét. 
A projekt keretében felülvizsgálatra és átvilágításra került az önkormányzat, majd szervezetfejles
keretében a szolgáltatásnyújtás minőségi fejlesztése mellett kiemelt szempont volt a költségoptimalizálás 
mellett a működés hatékonyságénak előmozdítása is. A megvalósult projekt olyan intézkedési területeket 
tartalmazott, mint: 1. az önkormányzat kor
szervezetfejlesztése című nyertes pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata; 2. a támogató 
infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata; 3. a fenntartható gazdálkodás és költségvetés
egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások lehetőségeinek vizsgálata; 4. az önkormányzati 
fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat
vizsgálata; 5. átfogó felmérés éselemzé
felmerülő igényekről; 6. szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata; 7. a közszolgáltatások nyújtásának 
és a szervezet működésének folyamatos, ciklikus minőségfejlesztése érdekében a köz
nemzetközileg elfogadott minőségmenedzsment modell, a Közös Értékelési Keretrendszer (CAF) 
szervezeten belüli felülvizsgálata; 8. a humán erőforrás kapacitásgazdálkodás, továbbá a munkatársak 
munkaköri és szervezeti besorolásának, ill
Az elvégzett munka eredményességét nemcsak a pályázat közreműködő szervezete igazolta vissza, hanem 
a fejlesztésben résztvevő önkormányzati dolgozói kör, illetve az önkormányzat által két ízben 
program elején és végén – lakossági igény
 

MISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

   
ÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZ

1.A.5 PROJEKT KERETÉBEN 

Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez 
2013-0124 azonosítószámú pályázatának keretében 21,9 millió forint 

támogatást nyert az ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú
önkormányzatok számára” címűkonstrukcióban. A támogatás révén az 

önkormányzat nem csupán az új önkormányzati, 2011. évi CLXXXIX. törvény szabta megváltozott 
ségi módon ellátni, hanem a Magyary Zoltán Közigazgatás

elveinek is még inkább képes megfelelni. 

A pályázat alapvető célja az önkormányzat költségcsökkentésének, illetve hatékonyságnövelésének 
módszertani és gyakorlati támogatása volt annak érdekében, hogy a megváltozott 
és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett minőségi szolgáltatáskínálattal 

A projekt keretében felülvizsgálatra és átvilágításra került az önkormányzat, majd szervezetfejles
keretében a szolgáltatásnyújtás minőségi fejlesztése mellett kiemelt szempont volt a költségoptimalizálás 
mellett a működés hatékonyságénak előmozdítása is. A megvalósult projekt olyan intézkedési területeket 
tartalmazott, mint: 1. az önkormányzat korábbi, ÁROP-1.A.2. számú, A polgármesteri hivatalok 
szervezetfejlesztése című nyertes pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata; 2. a támogató 
infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata; 3. a fenntartható gazdálkodás és költségvetés
egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások lehetőségeinek vizsgálata; 4. az önkormányzati 
fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat-ellátási és finanszírozási modell 
vizsgálata; 5. átfogó felmérés éselemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és 
felmerülő igényekről; 6. szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata; 7. a közszolgáltatások nyújtásának 
és a szervezet működésének folyamatos, ciklikus minőségfejlesztése érdekében a köz
nemzetközileg elfogadott minőségmenedzsment modell, a Közös Értékelési Keretrendszer (CAF) 
szervezeten belüli felülvizsgálata; 8. a humán erőforrás kapacitásgazdálkodás, továbbá a munkatársak 
munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata. 
Az elvégzett munka eredményességét nemcsak a pályázat közreműködő szervezete igazolta vissza, hanem 
a fejlesztésben résztvevő önkormányzati dolgozói kör, illetve az önkormányzat által két ízben 

lakossági igény- és véleményfelmérés útján megszólaltatott lakosság is.

RMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE 

Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez 
0124 azonosítószámú pályázatának keretében 21,9 millió forint 

2013 kódszámú „Szervezetfejlesztés 
. A támogatás révén az 

önkormányzat nem csupán az új önkormányzati, 2011. évi CLXXXIX. törvény szabta megváltozott 
azgatás-fejlesztési Program 

A pályázat alapvető célja az önkormányzat költségcsökkentésének, illetve hatékonyságnövelésének 
módszertani és gyakorlati támogatása volt annak érdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben 
és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett minőségi szolgáltatáskínálattal 

A projekt keretében felülvizsgálatra és átvilágításra került az önkormányzat, majd szervezetfejlesztés 
keretében a szolgáltatásnyújtás minőségi fejlesztése mellett kiemelt szempont volt a költségoptimalizálás 
mellett a működés hatékonyságénak előmozdítása is. A megvalósult projekt olyan intézkedési területeket 

1.A.2. számú, A polgármesteri hivatalok 
szervezetfejlesztése című nyertes pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata; 2. a támogató 
infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata; 3. a fenntartható gazdálkodás és költségvetési 
egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások lehetőségeinek vizsgálata; 4. az önkormányzati 

ellátási és finanszírozási modell 
s készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és 

felmerülő igényekről; 6. szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata; 7. a közszolgáltatások nyújtásának 
és a szervezet működésének folyamatos, ciklikus minőségfejlesztése érdekében a közigazgatásra adaptált, 
nemzetközileg elfogadott minőségmenedzsment modell, a Közös Értékelési Keretrendszer (CAF) 
szervezeten belüli felülvizsgálata; 8. a humán erőforrás kapacitásgazdálkodás, továbbá a munkatársak 

Az elvégzett munka eredményességét nemcsak a pályázat közreműködő szervezete igazolta vissza, hanem 
a fejlesztésben résztvevő önkormányzati dolgozói kör, illetve az önkormányzat által két ízben – a fejlesztési 

és véleményfelmérés útján megszólaltatott lakosság is. 


