
„A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 

296/2011. (XI.25.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évre vonatkozóan a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében a teljesítménykövetelmények 
alapját képező kiemelt célokat az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza 
meg. 

 
Végrehajtásért felelős:  Dr. Dancsó József polgármester 

Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző 
Határidő:    értelem szerint 
 

 
1. számú melléklet: 

 
        2012. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező 

kiemelt célok: 
 
1.  Folyamatosan biztosítva legyenek a város helyzetére illetve annak változására 

vonatkozó információk, előrejelzések és elemzések. 
2. Az Önkormányzat céljait szolgáló, pályázatokkal elnyerhető központi és Euró-

pa Uniós források felhasználásában rejlő lehetőségek maximális kihasználása. 
 A pályázatok elszámolási és dokumentálási rendjének betartása és ellenőrzé-

se.  
3. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló beszámoló jogszabály sze-

rinti, határidőre történő elkészítése. 
 Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása során a gazdálko-

dás szabályszerűségének biztosítása, figyelemmel a célszerűség, a hatékony-
ság és a takarékosság elveire. 
A Pénzügyi Irányítási Rendszer alkalmazása útján az Önkormányzati intéz-
mények működésének, gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése, el-
lenőrzése. Az intézmények ösztönzése a költségkímélő, racionális gazdálko-
dásra. 
A 2012. évi költségvetésben maghatározott fejlesztések, felújítások előkészí-
tése. Ennek során külön figyelmet kell fordítani a közbeszerzési törvény elő-
írásaira. 

4. A Képviselő-testület, a bizottságok döntéseinek a szakmai és jogi előírásoknak 
megfelelő, megalapozott, a lehetséges esetekben döntési alternatívákat tar-
talmazó előkészítése. A testületi előterjesztések előkészítése során fokozott 
figyelmet kell fordítani a Képviselő-testület munkatervében foglalt határidők 
betartására. 

 A Képviselő-testületi, bizottsági döntések maradéktalan végrehajtása. 
5.  Továbbra is erősíteni kell a hatósági közigazgatási ügyintézésben a szolgálta-

tó jelleget, érvényesíteni a polgárbarát igazgatás eszközeit és módszereit. 
6. A hivatali ügyintézés szolgáltató jellegének erősítése. A Polgármesteri Hivata-

lon belüli kommunikáció-áramlás és munkaszervezés tökélesítése.  
A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer 
(FEUVE) hatékony működtetése. 



Az önkormányzati és hivatali belső ellenőrzés hatékonyan segítse a vezetést a 
közszolgálati feladatok minőségi, eredményes ellátásában. 

7. A köztisztviselő munkájában a döntési folyamatok során érvényesüljenek a 
szakszerűség, az objektivitás, a törvény előtti egyenlőség elvei. Személyében 
segítse elő Orosháza város szellemi és anyagi javainak gyarapodását, image-
nek növekedését. 

8. A magasan képzett, feladatát eredményesen ellátó, az önkormányzathoz lojá-
lis személyi állomány biztosítása és fejlesztése. 
A köztisztviselők szakmai felkészültségének további javítása illetve szinten tar-
tása érdekében a képzési és továbbképzési éves tervekben javasoltak végre-
hajtása. 

9. Az egyes ágazati törvényekből adódó szervezési, intézményirányítási felada-
tok koordinálása, végrehajtása. 

10. A Településfejlesztési Koncepció, Orosháza Város Településszerkezeti Terve, 
valamint a Helyi Építési Szabályzat mellékletét képező Szabályozási Terv fe-
lülvizsgálata, ha szükséges, módosítása. 

11. A Cigány és Német Kisebbségi Önkormányzatok jogszabályban előírt műkö-
dési feltételeinek biztosítása és az ezzel kapcsolatos törvényi feladatok ellátá-
sa. 

 
12. A város esélyegyenlőségi programjában foglaltak szerint a településen élő 

hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célok  megvalósu-
lásának elősegítése, figyelemmel kísérése. 

 
K.m.f. 

 
 Dr. Dancsó József sk. Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. 
 polgármester címzetes főjegyző” 


