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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

14/2012. (II.15.) számú határozata 
 

a köztisztviselők munkateljesítmény értékelését megalapozó  
önkormányzati célok meghatározásáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat kiemelt céljait az alábbiakban 
határozza meg: 
 
1./ Átfogó célok – melyek az önkormányzat működtetésére vonatkoznak 
- Az önkormányzat ciklusprogramjában meghatározott gazdasági céloknak, éves költségvetési 
irányelveknek való megfelelés, kötelező feladatainak ellátásáról való gondoskodás, az önkormányzati 
beruházások, fejlesztések terén a pénzügyi lehetőségek, pályázatok felkutatása, hatékony kihasználása, a 
célok törvényes és gazdaságos megvalósítása. 
- Az önkormányzati források gyarapításának elősegítése, racionális felhasználása és a rendelkezésre álló 
erőforrások leghatékonyabb felhasználásának megvalósítása. 
- A település jövőképének tudatos alakítása. 
- Az önkormányzati feladatok ellátására létrejött társulások munkájában való hatékony részvétel. 
 
2./ Tevékenységi célok – melyek a település fejlődésének ösztönzésére vonatkoznak 
- településrendezés, utak, árkok építése, karbantartása, a település környezeti és közterületi állapotának 
rendszeres figyelemmel kísérése 
- foglalkoztatás növelésének elősegítése 
-közszolgáltatások színvonalának emelése 
- a hatósági- és közigazgatási ügyintézés ügyfél centrikus jellegének erősítése 
 
3./ Funkcionális célok – melyek az önkormányzat eredményes működését szolgálják 
- eredményes vagyongazdálkodás, a célszerűségi, hatékonysági és takarékossági szempontok 
figyelembevételével  
- a 2012. évi költségvetési koncepcióról szóló határozatban foglaltak végrehajtása 
- működési feltételek biztosítása, intézmények gazdaságos működtetése 
- helyi bevételek, befizetési kötelezettségek fokozott, folyamatos figyelemmel kísérése, hatékonyságának 
javítása 
- pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok előkészítése és összeállítása 
 
4./ Eseti célok – esetenként, meghatározott időpontban időszerűvé váló feladatok, melyek teljesítéséhez 
közérdek fűződik 
- önkormányzat működését befolyásoló jogszabályok és jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, széles 
körű tájékoztatás 
- a vonatkozó szakmai szabályok figyelembe vételével az ügyfelek korrekt tájékoztatása, fegyelmezett 
kiszolgálása, az ügyintézés során a határidők pontos betartása 
- az elnyert pályázatok megvalósításában való aktív részvétel (előkészítés, beruházás, elszámolás stb.) 
- helyi rendeletek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása 
- ellenőrzések után felmerült kifogások kijavítása 
 
A Képviselő-testület felhívja a körjegyzőst, hogy a meghatározott célok ismeretében a köztisztviselők 
egyéni teljesítménykövetelményeit írja elő. 
 
Határidő: 2012.03.31. 
Felelős: Gálné Papp Erika körjegyző 
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