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Az önkormányzat tudatosan építi szervezeti működésének hatékonysági elemeit. Mindezt megteszi a 

polgármesteri hivatalnál, a város intézményeinél és cégeinél egyaránt.

Az elmúlt évek az önkormán

rákényszerítették a városvezetőket, hogy pályázatok útján keressenek a fejlesztésekhez forrást. Az 

Államreform Operatív Programban immár a második sikere

Önkormányzata. A második ÁROP projekt 

zárult. 

A projekt során az önkormányzat működésével kapcsolatban több területet vizsgáltak meg külső szakértők és 

önkormányzati szakemberek együttesen. 

A projekt keretében több tanulmány készült el,

önkormányzat, melyre környező önkormányzatok szakembereit hívta meg. 

A 2014 szeptemberében és november végén megtartott eseményeken a projekt tagjai bemutattá

melyek között az önkormányzat a vele együttműködő külső tanácsadó céggel tavasszal és 

indított el annak érdekében, hogy megismerjék azokat az igényeket és elvárásokat, amelyek a közszolgáltatásokkal 

kapcsolatban a városi lakosság irányából megfogalmazhatóak. 

A tudásmegosztó rendezvényeken bemutatásra kerültek a projekt keretében kidolgozott eljárások, programok

bevezetés alatt álló vezetői információs kapcsolattartási rendszer.

A projekt eredményeit a tervek szerint az önkormányzati működés hatékonyabbá tétele érdekében igyekeznek a 

szakemberek felhasználni és a mindennapi szakmai folyamatokba beépíteni.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg. A

költségei összege - 100 %-os támogatottság mellett 

Bővebb információ: Gödöllői Polgármesteri Hivatal (2100, Godollo, Szabadság tér 7.  www

kovacs.gergo@godollo.hu) 

 

 

 

   
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZE

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS ÉS KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS FIGYELEMBE VÉTELÉVEL
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irányából megfogalmazhatóak.  
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