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41/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
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. 
törvényben foglaltakat  az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez 2008. évben az alábbi 
teljesítménykövetelményeket állapítja meg:  

 
A 2008. évi teljesítménykövetelmények  

 
Átfogó célok 

 
- komplex, magas színvonalú döntéshozatal garantálása, a döntési mechanizmus 

továbbfejlesztése, a végrehajtás ellenőrzése 
- kommunikációs tevékenység erősítése, az osztályok közötti együttműködés 

továbbfejlesztése 
- a település jövőképének tudatos alakítása 
- minőségirányítási rendszer működésének fenntartása, az auditor által feltárt 

hiányosságok kiküszöbölése, a jelenlegi rendszer által biztosított színvonal 
megőrzése, lehetőség szerint emelése 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény alkalmazása, az ügyintézési határidők betartása 

- Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó feladatok gyors, szakszerű és 
jogszerű ellátása 

- Az e-közigazgatás bevezetéséhez kapcsolódó képzések megszervezése 
 

Ágazati és funkcionális célok 
 

Pénzügyi gazdálkodás, költségvetés, vagyongazdálkodás vagyonkezelés 
 

- pénzügyi egyensúly biztosítása, fejlesztések növelése érdekében a 
gazdálkodásba bevonható egyéb, külső pótlólagos források növelése 

- az éves költségvetés végrehajtása, az előirányzatok precíz vezetése 
- kintlévőségek csökkentésére irányuló intézkedések átgondolása, megvalósítása 
- a vagyongazdálkodási döntések szakszerű előkészítése és végrehajtása 
- az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek működtetési 

feltételeinek biztosítása, az ehhez szükséges pénzügyi források egy részének 
biztosítása 

- a vagyonhasznosítás során a bevételek maximalizálása és a költségek 
optimalizálása 
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Az önkormányzat testületének működése, államigazgatási feladatok 
 

- a testület és a bizottságok munkájának összehangolása 
- a kisebbségi önkormányzat munkájának segítése, a velük való együttműködés 

 
 

Területfejlesztés, környezetvédelem, idegenforgalom, turizmus 
 

- együttműködés és kapcsolattartás a térség településeivel, a többcélú kistérségi 
társulással 

- gazdasági fejlődés ösztönzése, vállalkozás élénkítés, foglalkoztatási helyzet 
javítása 

- nemzeti és uniós források lehívása, pályázatok előkészítése, benyújtása, 
menedzselése 

- településfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi pályázatok gondozása 
- önkormányzat és intézményei európai uniós forrásszerzési lehetőségeinek 

feltárása és elősegítése 
 

Informatika 
 

- az önkormányzat honlapjának fejlesztése, működtetése, karbantartása 
- e- önkormányzás feltételinek bevezetése, megteremtése 
- informatikai beszerzések, javítások, karbantartások folyamatosságát biztosító 

feladatok előkészítése 
- informatikai együttműködés javítása a hivatal és az intézmények között 

 
Ellenőrzés 

 
- a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszer 

működtetésével az ellenőrzések hatékonyságának fokozása 
 

Személyzeti és Munkaügyek 
 

- magasan képzett, a megváltozott kihívások, feladatok ellátásához szükséges 
karakteres személyi állomány biztosítása 

- különböző szakmai továbbképzéseken való részvétellel elő kell segíteni, hogy a 
köztisztviselők minél magasabb színvonalon tudják végezni munkájukat 

 
Oktatás 

 
- gondoskodni kell az  önkormányzat saját fenntartású intézményeinek jogszerű 

és szabályszerű működtetéséről és szakmai szolgáltatásaik folyamatos 
fejlesztéséről 

- az intézményi gazdasági munka hatékonyságának javítása 
 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a munkáltatói 
jogkör gyakorlóit, hogy a Ktv-ben foglaltaknak megfelelően a 
teljesítményértékeléssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. 
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Határidő: 2008. február 29. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
dr. Németh Mónika jegyző 
A határozatról értesül:  
1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Dr. Ecseki Ildikó aljegyző 
5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
6. Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

 

 
K.m.f. 

 
 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. Dr. Németh Mónika s.k. 
  polgármester jegyző         
 
         
Kivonat hiteléül: 
Abony, 2008. február 1. 
 
 
Darányi Erika 
 jkv. 
 

 


