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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív program
keretén belül a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévı önkormányzatok számára” tárgyú
felhívásra benyújtott „Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a
Magyary Programhoz illeszkedı költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredményezı fejlesztési
elemek megvalósításával” címő pályázatával vissza nem térítendı támogatásban részesült.
Kedvezményezett: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az elnyert támogatás összege: 39.963.000,- Ft
A megvalósítás ideje: 2013. 10. 28. - 2014. 12. 31.
Pályázati azonosító: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0034

A közigazgatás 2013. évben lezajlott átszervezése során az önkormányzatok világa alakult át a
legmélyrehatóbban. Az átalakítás következtében a közigazgatásra jellemzı általános problémák (eljárások
hosszú átfutási ideje, határidıcsúszások, közszolgálati életpálya hiányosságai, mérési és statisztikai rendszer
elégtelen mőködése stb.) a lecsökkent létszám és megnövekedett munkateher miatt jelenleg sem tekinthetıek
teljes mértékben megoldottnak. A szervezetfejlesztési pályázattal az a célunk, hogy a jelenlegi mőködési
problémáinkra megoldást találjunk.
A szervezetfejlesztés során jelenleginél költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás kialakítására
fogunk törekedni. Célunk az önkormányzat költségvetési szerveinek teljes körő átvilágítása, a problémás
mőködés feltárása, javaslattétel ezek felszámolására, a javaslatok alapján a változások végrehajtása és
hatékonyságmérés az új megoldások modellezése.
Elemezni és vizsgálni fogjuk az önkormányzat polgármesteri hivatalának, városunk intézményeinek és az
önkormányzat által tulajdonolt gazdasági társaságok szervezeti mőködésének hatékonyságát, feladat-ellátási
rendszerünk lakossági megfelelését, belsı folyamataink, eljárásaink, vezetési irányítási rendszerünk hatékony és
költségracionalizáló mőködését és az optimális, pazarlástól mentes szervezeti kialakítását.
A projekt megvalósításával célunk, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a helyi
igényekre épülı szervezetfejlesztést hajtsunk végre, amelynek középpontjában az ügyfél, a fenntarthatóság és a
hatékonyság áll. Békéscsaba város vezetésének mindig fontos szempont volt, hogy a Hivatal ügyfélbarát
szemlélettel szolgálja a település lakóit és átgondolt stratégiák mellett fenntartható és mindenki számára egyenlı
esélyeket biztosító mőködéssel hosszú távon biztosítsa a közszolgáltatás magas színvonalát.
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