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PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGVALÓSULT A „PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETFEJLESZTÉSE A LAKOSSÁGOT
ÉRINTŐ SZOLGÁLTATÁS RACIONALIZÁLÁSA ÉRDEKÉBEN” CÍMŰ PROJEKT

Pécel Város Önkormányzata 21,79 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert az
Államreform Operatív Program „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő
önkormányzatok számára” című pályázati konstrukció keretében, amely forrás felhasználásával a
polgármesteri hivatal és intézményei átvilágítását és komplex szervezetfejlesztését valósította meg.
A pályázat aktualitását kiemeli, hogy a 2013. évtől hatályos jogszabályok széleskörű változásokat
eredményeztek az önkormányzati feladatok ellátásában. Ezek a változások a polgármesteri hivatalt és az
önkormányzati intézményeket egyaránt érintették: kialakultak a járások, egyes feladatok a járási
hivatalokhoz kerültek, a korábbi önkormányzati fenntartású iskolák állami fenntartásúvá, míg egyéb
intézmények (óvodák, Családsegítő, művelődési ház, könyvtár) továbbra is önkormányzati fenntartású
maradt.
A projekt megvalósításának alapvető célja az volt, hogy az önkormányzat – igazodva a megváltozott
jogszabályi követelményekhez – a jelenleginél hatékonyabban működjön szervezetileg és pénzügyileg
egyaránt. A 2014. december 31-ével záruló projektet megvalósító – közbeszerzési eljárásban kiválasztott –
szervezet az egyes szakmai tevékenységeket és javaslatokat tanulmányokban jelentette meg.
Felülvizsgálat tárgya volt a korábbi szervezetfejlesztési pályázatban vállalt intézkedések teljesülése, a
támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok az intézmények és a gazdasági társaság irányítása és
működtetése, a humán erőforrás kapacitásgazdálkodása. Javaslatot kapott az önkormányzat a fenntartható
gazdálkodás és költségvetési egyensúly biztosítása érdekében szükséges intézkedésekre.
Több alkalommal átfogó felmérések és elemzések készültek a lakosság körében az elégedettségről és a
felmerülő igényekről.
A pályázatban meghatározottak szerint az önkormányzat tájékoztatta a lakosságot az önkormányzati weblap
és újság segítségével az elfogadott eredménytermékekről, a Képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg az
elvégzett feladatokról. 2014. december hónapban került sor a „Tudásmegosztásra” 10 nyertes önkormányzat
részvételével. A szakmai megbeszélésen a résztvevők előadást hallgattak meg a projekt megvalósításáról,
majd műhelymunka keretében megosztották egymással tapasztalataikat.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg. A projekt támogatási
összege - 100 %-os támogatottság mellett – 21 785 611 Ft volt.
Bővebb információ: Péceli Polgármesteri Hivatal (2119 Pécel, Kossuth tér 1., www.pecel.hu)

