Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
7/2012.(II. 15.) KT határozata
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározásáról
1.)
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34.§.(3). bekezdésében foglalt jogkörében eljárva
és felhatalmazással élve a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az
alábbiak szerint határozza meg:















a Képviselő-testület és bizottságai működésének segítése, az előkészítő, szervező,
végrehajtó, és ellenőrző munkában való aktív közreműködés,
az önkormányzat által fenntartott intézmények hatékony takarékos és gazdaságos
működését szolgáló intézkedések megtétele és maradéktalan végrehajtása, a
közszolgáltatások minőségi színvonalának emelésében történő közreműködés,
Cibakháza gazdasági életének élénkítése a fejlesztési lehetőségek feltételeinek
megteremtésével (pl. pályázati lehetőségek aktív kihasználása, térségi
együttműködés erősítése stb.),
az önkormányzat által jóváhagyott beruházásokkal kapcsolatos eljárások törvényes
előkészítése és lebonyolítása,
az önkormányzat saját bevételeinek bővítése érdekében kiemelt figyelmet kell
fordítani a helyi adóbevételek növelésére, a kintlévőségek beszedésére,
a vagyongazdálkodás során kiemelt figyelmet kell biztosítani az önkormányzati vagyon gazdaságos hasznosítására, értékesítésére, gyarapítására, és védelmére,
jogszabályváltozás, valamint egyéb ok miatt keletkező, illetve többletfeladatok zavartalan végrehajtása, a folyamatos feladatellátás biztosítása,
a közterületek rendjének fokozott ellenőrzése és a vonatkozó önkormányzati
rendeletben foglaltak érvényesítése,
a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása koordinálása,
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 116/2011.(XI.23.) KT határozattal módosított
84/2007.(XII.17.)KT határozat alapján a körjegyzői feladatok ellátásáról szóló
megállapodás és a mellékletét képező megállapodás végrehajtása, lebonyolítása, az
ügyintézési határidő csökkentése, az irattár rendezése,
a szolgáltató közigazgatás megteremtése, illetve stabilizálása,
a belvízzel, az árvízzel, vagy egyéb katasztrófahelyzettel kapcsolatos tevékenységek
ellátása,
a Hivatal éves képzési, továbbképzési tervében szereplő képzésekben, továbbképzésekben való részvétel, valamint az előírt vizsga kötelezettségek eredményes
teljesítése.

2.) A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy ezen határozat 1.)
pontjában felsorolt célok figyelembevételével határozzák meg a köztisztviselők 2012. évi
egyéni teljesítménykövetelményeit.
Felelős:

- Hegyes Zoltán polgármester
- Dr. Albrecht Sándor jegyző
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
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3.) A Képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni képviselő-testület ezen határozatáról
értesíteni kell:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Képviselő-testület tagjait –helybenJász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal–SzolnokNagyközségi Könyvtárat – helyben Irattárat
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Cibakháza, 2012. február 15.

Hegyes Zoltán
Polgármester

