
K I V O N A T 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 29-én 16 órakor 
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi egyéni 
teljesítménykövetelményeit megalapozó kiemelt célok meghatározására 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 

32/2012.(II.29.) határozat: 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi 
teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
I. Átfogó célok: 
 
Az önkormányzat működését az alábbiak jellemezzék: 
 
1. alapcélok határozzák meg a település általános stratégiájának, illetve egyes működési területeinek 

irányait, 
 
2. a felvetődő új problémák, új igények megoldására elemzéseken alapuló döntési alternatívák 

álljanak rendelkezésre. 
 

II. Tevékenységi célok: 
 
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a hatósági közigazgatási ügyintézésben erősödjön a szolgáltató 
jelleg és fokozatosan érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei, az elektronikus 
ügyintézés bevezetésének gyakorlati alkalmazása eredményes legyen. 
 
 
III. Funkcionális célok: 
 
1. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy magasan képzett, feladatát eredményesen ellátó személyi 
állománnyal rendelkezzék az önkormányzat: 
 - a köztisztviselők a munkavégzéshez szükséges 

szakmai ismeretekkel rendelkezzenek 
 - a köztisztviselők munkájuk során tartsák be a 

jogszabályban előírt ügyintézési határidőket, 
alkalmazzák a Ket-et, feladatellátásuk során ne 
rutinból, hanem a vonatkozó jogszabályi előírások 
folyamatos alkalmazásával végezzék 

 - a köztisztviselők munkaköri feladatait rendszeresen 
aktualizálni kell, a Hivatali szervezeten belüli feladat 
változásokkal összefüggésben 

 
 
2. Kiemelten fontosnak tartjuk az önkormányzat szerveinek hatékony működését: 
      - az ügyrendnek megfelelően készüljenek el a 

képviselő-testület és annak bizottságai elé kerülő 
előterjesztések a szervezeti egység vezetők hatékony  



 
 
 
bevonásával, a szervezeti egységek közötti 
információáramlás segítse elő a feladatok hatékony 
ellátását 
 

3. Kiemelten fontosnak tartjuk az önkormányzati rendeletek hatályosulásának folyamatos figyelemmel 
kísérést: 

- az önkormányzati rendeletek módosításukat 
követően egységes szerkezetbe foglalásra kerüljenek 
 a jogszabályi rendelkezések alapján a képviselő-

testület rendelet alkotási kötelezettségének 
minden esetben határidőben eleget tudjon tenni, 
kerüljön aktualizálásra az önkormányzati 
rendeletek nyilvántartása 

 
 

4. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a folyamatosan változó jogszabályi környezetben Hivatalunk 
köztisztviselői eredményesen, felkészülten és hatékonyan tudják ellátni közigazgatási hatósági és 
önkormányzati feladataikat. 
 
5. Kiemelten fontosnak tartjuk a „KMOP-2010-3.3.1.B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés 
felszíni csapadékvíz-elvezetés” című eredményes európai uniós projekt sikeres megvalósítását. 
 
6. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy Hivatali köztisztviselőink tartsák be a Hivatali működésre, 
munkaköri feladataikra vonatkozó előírásokat, a Hivatal Ügyrendjét, az Iratkezelési Szabályzatot, az 
Egységes Közszolgálati Szabályzatban előírt munkáltató által meghatározott kötelezettségeket, az 
európai uniós és hazai pályázatok megvalósítására vonatkozó szabályzatot 
 
7. Kiemelten fontosnak tartjuk a belső ellenőrzések nyomán készített intézkedési tervek végrehajtását, 
a belső ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott javaslatok hasznosulását 
 
8. Kiemelten fontosnak tartjuk az alapvető etikai szabályok betartását a feladatellátás során  
 
9. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy Tura város közigazgatása megőrizze körzetközponti szerepét, az 
ehhez kapcsolódó feladatok ellátásában- területi igazgatási feladatok- a folyamatos szakmai 
továbbfejlődés biztosított legyen 
 
10. Kiemelten fontosnak tartjuk az önkormányzati adóbevételek folyamatos behajtását, a 10.000 Ft 
összeget meghaladó adótartozások esetében továbbra is a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztüli 
behajtás kezdeményezését. 
 
11. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Képviselő-testület döntései jogszerűek legyenek 
 
12. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzati feladatok változása kapcsán a módosuló 
jogszabályok figyelembe vételével kerüljenek módosításra az önkormányzat rendeletei, rendelet 
alkotási kötelezettségeinek az önkormányzat eleget tegyen, ennek megfelelően a szabályzatok 
módosításra kerüljenek, az intézmények alapító okiratai módosításra kerüljenek.  
 
 
 
 
 
 



 
Határidő: a feladatok személyekre szóló lebontása tárgyában 2012. március 31. 
                A feladatok elvégzése tekintetében folyamatosan, ill. 2012. december 31. 
 
Felelős: Dolányi Róbertné jegyző 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 
                      Szendrei Ferenc sk.                                                   Dolányi Róbertné 
                       polgármester                                                             jegyző távollétében 
 
                                             
                                                                                                         Erdélyiné Imró Ildikó sk. 
                                                                                                                 aljegyző 
      
 


