Jegyzőkönyvi kivonat
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei közgyűlésének nyilvános
üléséről készült jegyzőkönyvéből.
17. napirendi pont:

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
2010. évi teljesítménycéljai és a jegyző 2009. évi
teljesítményértékelése

418/2009. (XII. 17.) Kgy.

Határozat:

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2010. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célokat az alábbiak szerint állapítja meg:


A Közgyűlés és a bizottságok döntéseinek a szakmai és jogi előírásoknak megfelelő,
megalapozott előkészítése. A Közgyűlési előterjesztések előkészítése során fokozott
figyelmet kell fordítani a határidők betartására. A Közgyűlés és a bizottságok döntéseinek
határidőre történő végrehajtása.



A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (KET) szabályainak megfelelő, jogszerű és szakszerű ügyintézés, továbbá
az ügyintézés gyorsításával, egyszerűsítésével, kulturáltságának biztosításával az ügyfelek
elégedettségének növelése. Lehetőség szerint egyablakos ügyintézés bevezetése a hatósági
ügyek tekintetében.



A hivatal arculatának erősítése, megítélés javítása. Az általános munkafegyelem erősítése



A 2010. évi országgyűlési képviselői és önkormányzati választások jogszerű és szakszerű
előkészítése és lebonyolítása.



Az éves költségvetés végrehajtása, az előirányzatok pontos vezetése, az analitikák
folyamatos egyeztetése. A féléves, az I-III. negyedéves és éves beszámoló határidőre
történő elkészítése. Közreműködés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
végrehajtásában a gazdálkodás szabályszerűségének maradéktalan biztosítása mellett, a
célszerűségi, hatékonysági és költségtakarékossági szempontok messzemenő
figyelembevételével. A költségvetési rendeletben tervezett bevételek teljesítése, újabb
bevételi források feltárása, a költségvetés kiadási előirányzatainak betartása. A
költségvetési rendeletben a fejlesztések és felújítások végrehajtása a beruházási terv
szerint történjen, a prioritások meghatározásával.



Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009. évben Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
gazdálkodási rendszere tárgyában tartott ellenőrzése kapcsán elfogadott intézkedési
tervben foglalt jegyzői feladatok végrehajtása.



Az éves ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása a nemzetközi standardokban foglalt
előírások szerint.



A pályázatokkal elnyerhető központi és Európa Uniós források felhasználásában rejlő
lehetőségek optimális kihasználása, a hazai és uniós pályázatok és projektek folyamatos
készítése. A folyamatban lévő pályázatok esetében az elszámolási és dokumentálási rend
betartása és ellenőrzése. A pályázati eredmények javítása.



Az informatikai és térinformatikai fejlesztések (integrált gazdálkodási rendszer,
elektronikus ügyintézés) folytatása.



A szabályozási tervek és helyi építési szabályzatok felülvizsgálatának folytatása. A
hiányzó szabályozási tervek elkészíttetése, és az elvégzett munka körültekintő szakmai
felülvizsgálata, a várospolitikai érdekek feltárása és érvényesítése.



Az önkormányzati beruházások és felújítások színvonalas lebonyolításának biztosítása,
amelyek során kiemelt fontosságú a költségek előzetes helyes meghatározása, a
gazdaságossági szempontok érvényesítése, és a határidők betartása, illetve betartatása. A
tervátvételi és ellenőrzési lista bevezetése és folyamatos alkalmazása.



A városi útnyilvántartás elkészítése és folyamatos karbantartása. A rendezetlen
közterületek telekrendezése és elnevezése.



A város közterületi rendjének, tisztaságának és rendeltetésszerű használatának folyamatos
biztosítása, kiemelten a közúti közlekedés zavartalanságának biztosítása, hatékony
közterület-felügyelet.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
2010. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról.
Egyben felkéri dr. Fodor Tamás polgármestert, hogy a jegyző 2010. évi
teljesítménykövetelményeit – a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiemelt célkitűzései
alapján – állapítsa meg.

Felelős:

dr. Fodor Tamás polgármester
dr. Dobos József jegyző
Határidő: egyéni teljesítménykövetelmények kitűzésére: 2010. március 31.
egyéni teljesítménykövetelmények értékelésére: 2010. december 31.

K.m.f.

Dr. Fodor Tamás
polgármester

Dr. Dobos József
jegyző
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