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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 
köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. § 
(3) bekezdésében foglaltakat, Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez 2007. évben az alábbi 
teljesítménykövetelményeket állapítja meg:  
 

A 2007. évi teljesítménykövetelmények  
 
 1./  -A képviselő-testület és bizottságai törvényes működésének biztosítása. 

- A 2007. évi költségvetés végrehajtása során a költségtakarékos gazdálkodás a 
Polgármesteri Hivatalnál, és erre való ösztönzés az önkormányzati intézményeknél. 
A költségvetési rendeletben tervezett bevételek teljesítése, újabb bevételi források 
feltárása.  

- A még hiányzó településfejlesztési koncepció elkészíttetése.  
    - A kistérségi együttműködésből adódó feladatok folyamatos és zökkenőmentes 
ellátása 

- Gondoskodás az önkormányzati fenntartású intézmények jogszerű és 
szabályszerű működtetéséről és szakmai szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről. 

- Az önkormányzati intézmények munkájának összehangolása, egyes 
jogértelmezési és alkalmazási gyakorlat érdekében az intézmény- és 
gazdaságvezetői értekezlet megtartása a hivatal munkatársainak bevonásával.  

- Az intézményi alapdokumentumok aktualizálása és folyamatos ellenőrzése. 
- Az Európai Uniós, regionális és megyei kapcsolatrendszer erősítése. Az Európai 

Uniós és hazai támogatások feltárása, közreműködés felhasználásuk 
összehangolásában. A 2007-2013-as időszakra szóló regionális, megyei, kistérségi 
előkészítésben, tervezésben. - A várospolitikai célok végrehajtásában való 
közreműködés. 

- A társadalmi és civil szervezetekkel kapcsolatos koordinatív tevékenység 
hatékony ellátása, az információáramlás kölcsönös biztosítása.  

- A helyi adóbevételek behajtása során a hátralékok, kintlévőségek minimális 
szintre történő csökkentése, az adóellenőrzések számának és hatékonyságának 
növelése.  

- A szociális igazgatási jogszabályok változásainak komplex kezelése, azok 
összefüggéseinek megjelenítése a gyakorlat során.  

- A hivatal munkáját segítő, informatikai fejlesztés folyamatos végrehajtása, 
elektronikus ügyintézésre való folyamatos felkészülés.  



- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény (KET) alkalmazása során az egységes jogértelmezés, illetve joggyakorlat 
kialakítása. 

- Az önkormányzat működésével, valamint a hatósági ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok szakszerű és jogszerű 
ellátása. 

- A szolgáltató jellegű közigazgatás további erősítése, a szakszerű, gyors, pontos 
polgárbarát ügyintézés továbbfejlesztése.  

2./ Felhívja a munkáltatói jogkör gyakorlóit, hogy a Ktv-ben foglaltaknak 
megfelelően a teljesítményértékeléssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket 
tegyék meg. 
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