Intézményi stratégia létrehozása a Miskolci Törvényszéken

A Miskolci Törvényszék intézményi stratégiájának kidolgozása az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg , az Új Széchenyi Terv
Államreform Operatív Program (ÁROP), ÁROP-1.1.19. 2012-2012-0010. számú az „Intézményi
stratégia létrehozása a Miskolci Törvényszéken” elnevezésű projekt keretében.

Kedvezményezett megnevezése: Miskolci Törvényszék 3525 Miskolc, Dózsa Gy.út 4.
A támogatott projekt címe: „Intézményi stratégia létrehozása a Miskolci Törvényszéken”
Projektazonosító: ÁROP-1.1.19. 2012-2012-0010.
Projekt időtartam: 2012. augusztus15. - 2013. szeptember 30.
A projekt költsége és az elnyert támogatási összege: 22 millió forint
Projekt leírása
A projekt keretében intézményi célként fogalmazzuk meg a Miskolci Törvényszék és az
irányítása alá tartozó bíróságok középtávú stratégiai tervének elkészítését, benne a
költségtakarékosság és a hatékonyság elvének biztosításával a járásbírósági rendszer
kialakítása feltételeinek meghatározását. Egyik legfontosabb törekvésünk, hogy a magyar
igazságszolgáltatásban, a Törvényszéken a stratégiai tervezéssel átláthatóbb és
kiszámíthatóbb működést érjünk el, végső soron eredményesebbé váljon az itt végzett
tevékenység. Az intézményi stratégia megvalósításának hatására hatékonyabban
használhatjuk fel a központi költségvetési forrásokat. Az eredményes intézményi működés
pedig erősíti a bíróságokba vetett bizalmat, hozzájárulva ezzel a társadalmi
fenntarthatósághoz.

A Miskolci Törvényszék, mint a magyar bírósági szervezet területi egységének alkotmányos
kötelezettsége, hogy működése körében független bírák, magas színvonalúan, időszerűen
bírálják el az eléjük kerülő jogvitákat.
A projekt konkrét céljai: A pályázat keretében a Miskolci Törvényszék 2013 – 2017. évek
közötti középtávú stratégiája kerül összeállításra. Ennek körében a Törvényszék területén a
központi járásbíróságok kialakításának feltételrendszere is kidolgozásra kerül. Ezek
kialakításának célja a költségtakarékosság és hatékonyság elvének biztosítása a modern
igazságszolgáltatási szervezetben.
Az eredmények a Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatában és az annak
mellékletét képező egyéb szabályzatokban (ügyelosztási rend, munkaterv, kirendelésre és
költségtérítésre vonatkozó szabályzat, stb.) kerülnek átvezetésre.
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