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  Tengelic Községi Önkormányzat 
   Képviselı-testülete 
   7054. Tengelic, Rákóczi u.11. 
 
 
 Szám:256-2 /2012.                                 

K I V O N A T 
 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. évi január 24-én 

megtartott  ülésének jegyzıkönyvébıl 
 

Tengelic Község Önkormányzatának 
 2/2012. (I.24.) számú Képviselı-testületi  határozata 

                               
 
1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a köztisztviselıi 
    teljesítménykövetelmények alapját képezı 2012. évi célokat az alábbiak szerint 
    határozza meg: 
 

• Biztosítani kell a testület törvényes mőködésének alapfeltételeit. Ennek érdekében 
határidıre el kell készíteni, és a testületi tagok részére meg kell küldeni a 
döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokat.  

•  Az elıterjesztések, rendeletek, határozatok szövegét úgy kell megszerkeszteni, hogy  
       azok egyértelmőek, világosak a magyar nyelv szabályainak megfelelıek legyenek. 
•  A 2012. évi költségvetés valamint a 2011. évi költségvetésrıl szóló beszámoló            
       szabályszerő, határidıre történı elkészítése. 
• 2012. évben is kiemelt cél a költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélı lehetıségek 

feltárása, és kiaknázása. 
• Az önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok 

csökkentésével, az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatbevételt eredményezı 
lekötésével,   pályázati lehetıségek kihasználásával. 

• Az önkormányzati vagyon hatékony hasznosítása. A szerzıdések folyamatos nyomon 
követése, nyilvántartása. 

• Az adók módjára nem behajtható követelések behajtására tehetı törvényes 
intézkedéseket határidıben meg kell tenni, a megtett intézkedéseket nyilvántartásba 
kell venni. 

• A helyi adórendeletek szabályainak maximális betartása, a megállapított adóbevétel 
teljeskörő behajtására való törekvés. 

• A hatósági eljárás során a vonatkozó jogszabályok betartásával, színvonalas 
munkavégzéssel járuljanak hozzá a köztisztviselık a feladatok határidıre történı 
teljesítéséhez, valamint  törekedni kell a hivatali munka szolgáltató jellegének és 
ügyfél centrikusságának megvalósítása érdekében az ügyintézésre fordított idı 
csökkentésére.      

• A  vezetıi ellenırzés erısítése, a hibák feltárása, kiszőrése, valamint a szabályszerő   
      tevékenység érdekében a belsı kontrollrendszerek megfelelı, hatékony mőködtetése. 
• A szakszerő munkavégzés érdekében biztosítani kell a köztisztviselık folyamatos 

képzését, különös figyelemmel a meghatározó jogszabályi változásokhoz kapcsolódó 
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továbbképzésekre, a különbözı szakterületeket érintı szakmai ismeretek folyamatos 
bıvítésére  

• Az új önkormányzati törvény valamint a közigazgatás átszervezésébıl adódó 
feladatokra történı felkészülés 

• A közfoglalkoztatás rendszerének átalakításából adódó feladatok ellátása  
• Az önkormányzat honlapjának színvonalas mőködtetése, szerepének fokozatos 

növelése az állampolgárok tájékoztatásában  
 

2.  A Képviselı-testület felkéri  a polgármestert és a jegyzıt, hogy munkáltatói  jogkörük 
      gyakorlása során a határozatban felsorolt célok figyelembevételével határozzák meg 

2012.évben a köztisztviselık egyéni teljesítmény-követelményeit.  
 
 
Határidı: 2012. február 28.  
 
Felelıs:  Polgármester 
              Jegyzı 
   
 
 
Kivonat hiteles: 
 
                                                            Tolnai Lászlóné 
                                                                jegyzı                     
                               
 


