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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város  Önkormányzata eredményesen indult az 
Államreform Operatív Program (ÁROP) „A polgármesteri hivatalok 
szervezetfejlesztése” tárgyú pályázatán. Ennek eredményeként a Polgármesteri 
Hivatal bruttó 29 700 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. A támogatás intenzitása 90 %. 
 
A projekt megvalósítására az Önkormányzat közbeszerzési eljárást indított, melynek 
során az IFUA Horváth & Partners Kft. nyerte el a munka elvégzésének lehetőségét. A 
szervezetfejlesztési munka 2009. szeptember 10-én kezdődött és 2010. november 20-
án, az eredetileg tervezett határidő előtt három hónappal zárult. 
A projekt keretében kitűzött 13 szervezetfejlesztési és 4 oktatási feladat az alábbi 
tevékenységeket tartalmazza: 

Partnerség erősítése 

A feladat keretében a Tanácsadó áttekintette a Hivatal kommunikációs gyakorlatát. A 
vizsgálat eredményeként javaslatcsomag készült, mely egy, a kommunikáció rendjére 
vonatkozó szabályozás-tervezettel egészült ki. 
Emellett, az érintetteknek kiküldött kérdőívek, az Önkormányzat munkatársaival 
folytatott interjúk, valamint dokumentumelemzés alapján tanulmány készült a civil 
szervezetekkel és a vállalkozásokkal kiépíthető lehetséges kapcsolatok fejlesztésére.  

Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése  

Az elkészült tanulmány azonosítja a jelenleg alkalmazott jó gyakorlatokat, kijelöli a 
fejlesztés irányait és gyakorlati javaslatokkal segíti a zöld szempontok térnyerését a 
beszerzési eljárásokban. 

A projekt szemlélet megerősítése  

A feladat keretén belül elkészítésre került az Önkormányzat projektmenedzsment-
szabályzata. 

Oktatások, képzések  

A projekt keretében négy oktatás megtartására került sor: informatikai alkalmazások, 
tartalomfejlesztés, projektmenedzsment és monitoring, valamint minőségirányítás. 
 
 
 
 
 
 



Kedvezményezett neve és elérhetősége  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. 
Telefon: 06 92 502 106 
Fax: 06 92 502 101 
info@zalaegerszeg.hu 
www.zalaegerszeg.hu 
  
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége 
VÁTI – Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. 
Telefon: 06 1 224 3100 
Fax: 06 1 224 3105 
 vati@vati.hu 
www.vati.hu 
 
Támogató szervezet: 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 
Infovonal: 06 40 638 638 
nfu@nfu.gov.hu 
www.nfu.hu 
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