Lakossági tájékoztató
Pomáz Város Önkormányzatának
„Szervezetfejlesztés Pomáz Város Önkormányzatánál" című
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0018. kódszámú pályázat megvalósulásáról
Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy pályázatot nyújt be
az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretén belül az Önkormányzatot érintő
szervezeti, funkcionális és finanszírozási változásokra reagálva az önkormányzati
szervezetfejlesztés, a hatékonyabb működtetés és a költségcsökkentés lehetőségeinek
feltárására. Az Önkormányzat által benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült és
21.983.000,- Ft, azaz huszonegymillió-kilencszáznyolcvanháromczer forint vissza nem
térítendő támogatást nyert.
A pályázati projekt megvalósítási időszaka: 2014. február 28. - 2014. december 31.
A projekt alapvető célja az volt, hogy Pomáz Város Önkormányzata a választópolgárok
igényeinek szem előtt tartása mellett hatékonyan reagáljon az utóbbi években módosult
önkormányzati feladatok és csökkenő intézményfenntartói szerep okozta finanszírozási,
funkcionális és szervezeti változásokra. A projekt során fő szempont volt annak aktív
elősegítése, hogy az Önkormányzat városfejlesztési, városüzemeltetési tevékenysége, az
önkormányzat által felügyelt intézmények és az egy működő gazdasági társaság tevékenysége
optimalizálásra kerüljön. További cél volt, hogy a felülvizsgálandó területeken feltárt javítási
pontokon keresztül az Önkormányzat a jelenleginél mind gazdaságilag mind pedig
szervezetileg hatékonyabban működjön a jövőben.
A pályázati projekt megvalósítása a Magyary program felépítését követve és a pályázat
szakmai koncepciójához igazodva több részterületre bontva történt a pályázat fő céljaként
meghatározott
költségcsökkentési
és
hatékonyságnövelésre
való
törekvés
figyelembevételével.
A pályázati projekt során feltérképezésre került az Önkormányzat jelenlegi feladat-ellátási
rendszere, önként vállalt feladatok és kötelező feladatok szerint, valamint beazonításra
kerültek a települési közszolgáltatók is. Összefoglalásra került az Önkormányzat elmúlt 4
évének költségvetési gazdálkodásának jellemzői és a megváltozott feladat-ellátási és
finanszírozási környezetre vonatkozóan rövid-, közép- és hosszú távú célkitűzések kerültek
megfogalmazásra a költségvetési egyensúly fenntarthatósága érdekében. Az Önkormányzat

megváltozott feladat ellátási rendszerére tekintettel javaslatok készültek a hatékonyabb feladat
ellátás
rendszerére,
az
intézményi
struktúra
kiigazítására,
működési
folyamataik
racionalizálásra. Az Önkormányzat és gazdasági társasága közötti tulajdonosi kapcsolatok és
finanszírozási keretek felülvizsgálata is a projekt fókuszpontját képezte, melynek
racionalizálásra vonatkozó javaslatok szintén a hatékonyabb feladatellátást szolgálják.
Az Önkormányzat a lakossági igények becsatornázási lehetőségeit is javítani kívánja, így a
projekt során annak fejlesztési lehetőségei is kiemelt prioritást jelentettek, mely külön
projektelemként valósult meg.
Az önkormányzati hivatal feladatainak változása - hatósági jogkörök átalakulása a járási
rendszer kialakulásával, önkormányzat feladat ellátási rendszerének változása, finanszírozási
környezet változása - szükségessé tette a rendelkezésre álló humán erőforrás felhasználásának
hatékonyabbá tételét, valamint ezzel összefüggő szervezeti, működési és munkaköri
átalakításokat, melyek célja, hogy a hivatal hatékonyabban tudja támogatni a képviselőtestület munkáját, valamint belső működési folyamatai hatékonyabbá tegyek működését, és
előmozdítsa az ügyfélbarát közigazgatás megvalósulását.
A projekt eredményeként a fent leirt feladatokkal összefüggésben hét szervezetfejlesztési
projekttanulmány készült, melyek részterületenként fogalmaznak meg javaslatokat az
Önkormányzat működésének, gazdálkodásának és feladatellátásának hatékonyabbá tételére.
A projekt során két alkalommal került sor lakossági kérdőíves igény és elégedettségmérésre,
melynek első üteme 2014 márciusban, míg második ütem decemberben valósult meg. A
lakossági igény és elcgedettségmérés telefonos megkérdezés formájában történt.
A projektnek kötelező eleme a tudásmegosztás, melyhez két szakmai nap kapcsolódott. A
Tudásmegosztás 3. szintjéhez tartozó szakmai nap 2014. december 16.-án került
megrendezésre Budapesten, amelyen 10 olyan települési önkormányzat szakemberei vettek
részt, akik szintén e projekt megvalósítására nyertek pályázati támogatást. A második szakmai
nap a Tudásmegosztás 2. szintjének teljesítéséhez 2014. december 17-én, Pomázon került
megrendezésre, amelyen 7 olyan térségi település szakemberei vezetői vettek részt, akik e
projektben nem vettek részt.
A szakmai napok célja a projekt eredményeinek és tapasztalatainak átadása volt.
A projekt megvalósításával kapcsolatos lakossági kérdésekkel vagy észrevételekkel kérjük az
Pomázi Polgármesteri Hivatalban az alábbi ügyintézőhöz fordulni:
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Európai Unió
Európai Szociális
Alap

Széll Henrietta
pályázat előkészítő ügyintéző
Pomázi Polgármesteri Hivatal
2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.
06-26/814-366
Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 13.00 órától-17.00 óráig
szerda: 08.00 órától- 12.00 óráig 13.00 órától- 16.00 óráig
péntek: 08.00 órától- 12.00 óráig

814-366

A projekttanulmányok a honlapon az alábbi címeken érhetők el:
1. 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.
2. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a
szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető
önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben
3. Intézményi
struktúra,
intézményirányítási
modell
kidolgozása,
felülvizsgálata,
átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló
szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása
4. A települési közszolgáltatások összehangolása állampolgári szempontok figyelembe
vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával
5. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló - különösen köznevelési-oktatási,
valamint
szociális,
közművelődési,
gyermekvédelmi
intézményekkel,
illetve
az
önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó
- intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása,
6. Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok
felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata.
7. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a
települések
intézményei,
jelentősebb
foglalkoztatói
humán
erőforrás
kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának,
illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése.
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Lakossági elégedettség és igényfelmérés összefoglalói itt érhetőek el:
1. Lakossági elégedettség és igényfelmérés 2014. március
2. Lakossági elégedettség és igényfelmérés 2014. december
A szakmai napok prezentáció itt érhetőek el:
1. Tudásmegosztás 2. szint - Szakmai Nap Pomáz, 2014. december 17.
2. Tudásmegosztás 3. szint - Szakmai Nap Budapest, 2014. december 16.
Pomázi Polgármesteri Hivatal
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