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Jegyzőkönyvkivonat Mátraverebéh. Községi Önkorm án.vzat Képviselő-testületének
2016. február 25-én megtartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből
ány zat Képviselő-testületének
6 l 2016. (II.25. ) határ ozata

Mátraverebély Községi Önko rm

Nemti Község Önkormányzat Képviselő-testiilete a Mátraverebélyi Közös Örrkornrár'yzati
Hivatalban dolgozó köztisztviselőire a nrunkateliesítrrrc{ny-ek alapját képező céiokat az
alábbiak szerint állapítja meg:

biztosítani kell a Képviselő-testüiet és a bizottságok tör\,én),es és
eredményes miiködését. El kell érníaz előterjesztések jó színvonalú.liatáridőbeni elkészítését.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a lrozott döntések /rerrdeletek. l-ratározatok/ rrraradéktalan
I.1a. Továbbra

is

végrehajtására.

b. Az

önkormányzat 201r6.

évi költségl,etésének r,égrehajtása"

költséglratékon1, és
költségtakarékos gazdálkodás szerri előtt tartása. a ber,ételt nör,elő tbrrások ieltárása. az
önkormányzati kintlévőségekcsökkentése érdekébena lrátralékosokkal szetrrben lratékorr1
intézkedések megtétele.
c. Az önkormányzati ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás jal,ítása. az önkontráns,zati
ingatlanok hatékony hasznosítása. a va_g!,,olrnyilr,ántanás tbll,amatos gondozása.
d. Az adóhátralékok csökkentése. az adólratósági ellenórzó mutrka erósítése. a kör.,etelések
beszedéséhez hatékony eszközök alkalnrazása.
e. Az önkormányzati fe|adat ellátási struktúIa változásábtil adódó követelrnények teljesítése.
az ehhez kapcsolódó josi szabályozás miatt jelentkezó önkormánl,zati jogalkotási
( ogharmonizációs) és szabáIyzatalkotási köte ezettsé gek te es ítés e.
f. Figyelmet kell fordítani a Hivatai belsó szervezeti hatékorrl,ságtinak nör,elésére. a rnúködés
költségeinek rac ionaliz áIásár a.
g. Kiemelt feladat a szolgáltató közi_eazgatás jellegének erősítése. különös tekintr-,ttel az
ügyfélközpontú, ügyfelbarát. az ügl,tél elégedettségétjar,ító ügl,intézésre:törekedni kell a
Járási Hivatallal történő együttmúkijdés és kapcsolattartás kialakítására.
h. Az önkormányzaíi intézményekjo*uszerű. eazdaságos. legköltséglratékonyabb nrűködtetése.
Törekedni kell a Klebelsberg lntézményí-enntattó Közporrttal- valanrint T'arrkeri,ileti
Igazgatősággal t<irténő együttműködé s és kapc so l attartás ki al ak ít ására.
i. A Hivatalban a jogszabályi követelrnénl,eknek rnegí'elelő. magas színvorralúernberi
erőforrás-gazdálkodásra kell törekedni. Kiemelt lran_usúlvt kel1 hell,ezni a rnunkatálsak
képzésére,továbbképzésére.szakmai ismereteik bóvítésérea jogszabáll,i körn1,,ezet
1

1

|

folyamato s v áItozásaira tekintette l.

j. Az nj választási rendszer. központi nl,ilvántanási rendszerek használatának

trregismerése a
gazgatási
környezetben
elkerüllretetlen.
mai állami
k. Minden köztiszfuiselő köteles képezni magát a magasabb szaktudás elérésecél|ából. c,lrhu,z
biztosítani kell képzéseken.taníbi1,,arnokorr. szakmai rrapokon r.aló részv,-lteliiket.

Határidó: 2016. február 26.
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