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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2013. szeptember 4-i ülésére 
 
Tárgy: Javaslat az ÁROP-3.A.2.-2013. számú pályázaton való részvételre 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2013. január 1-től Újpest Önkormányzatának életében is jelentős változást hozott a Kormányhivatal és 
a KLIK felállítása, amelynek révén feladatok, felelősségi- és hatáskörök kerültek át az új szervezetekhez, 
illetve számos kolléga is az új szervezeteknél folytatja a munkáját.  

 
Az azóta eltelt időszak tapasztalatai alapján szükség van az önkormányzati feladatok átalakulásával 

kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálatára, az önkormányzat 
által ellátott feladatok és ellátásuk módjának felülvizsgálatára az új feladat-ellátási rendben. Szükséges az 
intézményi struktúra, intézményirányítási modell felülvizsgálata, indokolt esetben átszervezésére való 
javaslatok kidolgozása, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló 
szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása. 

 
E szervezetfejlesztési igény nem csak Önkormányzatunknál, hanem más önkormányzatoknál is 

jelentkezik, ezek gyors megvalósítására a Kormány Európai Uniós pályázati forrásokból támogatást 
biztosít, a Közép-magyarországi régióban az ÁROP-3.A.2-2013 pályázati kiírás keretében. 

 
A pályázati támogatás igénybevételével a folyamat gyorsítása mellett lehetőség nyílik Újpest 

lakosainak körében egy átfogó felmérés és elemzés készítésére a közszolgáltatásokkal kapcsolatos 
elégedettségről és felmerülő igényekről. 

 
A pályázat beadására nyitva álló időszak 2013. augusztus 21-25. között volt, a pályázat előkészítését a 

Polgármesteri Hivatal munkatársai elvégezték, így az 2013. augusztus 25. napján beadásra került. A 
projekt megnevezése „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önkormányzati feladatainak 
felülvizsgálata és optimalizálása”, a pályázat teljes bekerülési költsége br. 40.000.000,- Ft, amelyből a 
támogatás igényelt összege br. 40.000.000,- Ft, az önkormányzat önrésze 0 Ft. 

 
A beadásra rendelkezésre álló rövid időszakban, a nyári szabadságokra is tekintettel képviselő-testületi 

ülésre nem volt lehetőség, ezért kérem a Tisztelt Testületet, hogy a pályázat beadásához és támogatás 
esetén a program megvalósításához hozzájárulni szíveskedjen. 
 
Budapest, 2013. augusztus 26. 
 

Dr. Molnár Szabolcs 
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Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az ÁROP-
3.A.2-2013 - „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” pá-
lyázati konstrukció keretén belül a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önkormányza-
ti feladatainak felülvizsgálata és optimalizálása” című pályázat benyújtását. 
 
A pályázatban igényelt támogatás összege br. 40.000.000,- Ft, a pályázat 100 %-os támogatási intenzi-
tású. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a Közreműködő Szer-
vezettel (MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.) a Támogatási Szerződést megkösse, továbbá 
a pályázati célok megvalósítása érdekében szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: polgármester 
határidő: folyamatos 
 


