17/2012. (II. 16.) MÖK határozat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a köztisztviselői teljesítménykövetelmények
alapját képező 2012. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg:
-

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. évi munkatervében foglalt
testületi ülések előkészítése.

-

A megyei önkormányzat ciklus időszakára szóló Gazdasági Programjának 2012. évre
vonatkozó feladatainak végrehajtása.

-

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójában foglalt
feladatok végrehajtása, kiemelt figyelemmel a takarékossági intézkedésekre.

-

A 2012. évi költségvetés elkészítése és folyamatos karbantartása, a 2011. évi
zárszámadás elkészítése.

-

A Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében vállalt feladatok
pénzellátásának biztosítása, a pályázati pénzeszközök, támogatások lehívásának,
elszámolásának végrehajtása.

-

A gazdasági feladatok kincstári rendszerben való további működtetése, ezáltal a
feladatokhoz igazított likviditás biztosítása.

-

A szabad pénzeszközök
hasznosítása.

-

A pályázati lehetőségek folyamatos és körültekintő figyelése, kihasználása.

-

Informatikai fejlesztések időarányos végrehajtása. A Honlap megfelelő működtetése,
egyidejűleg folyamatos fejlesztése, annak érdekében, hogy a megyében élők naprakész
tájékoztatást kaphassanak az őket érintő ügyekről, döntésekről, tervezetekről.

-

Esetleges időközi önkormányzati választásokkal, népszavazásokkal kapcsolatos
feladatok végrehajtása.

-

A civil és nemzetiségi szervezetekkel történő kapcsolattartásból eredő feladatok
ellátása, a területi nemzetiségi önkormányzatok törvényes működésének elősegítése.

-

A Veszprém megye területfejlesztési koncepciója kidolgozásának eljárása, az
eljárásban való szakszerű és aktív részvétel.

-

A megszűnő regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnő
területfejlesztési tanács jogutódlásából származó hivatali feladatok ellátása.

-

A településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról
történő gondoskodás.

-

A települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek és
programjainak a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság számára
állásfoglalásra történő előkészítése.

-

Közreműködés a megye idegenforgalmi célkitűzéseinek meghatározásában,
gondoskodás a teljesítésükben résztvevők tevékenységének összehangolásában.

-

Az önkormányzat és hivatala vagyongazdálkodásával és vagyonhasznosításával
kkkkhkapcsolatos feladatok ellátása.

-

Az önkormányzat gazdálkodását érintő közbeszerzési eljárások lebonyolítása a 2012.
évi közbeszerzési terv szerint.
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-

A Veszprém Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása
során a közreműködő szervezetekkel való kapcsolattartás és eredményes
együttműködés.

-

A humánus, szolgáltató típusú ügyintézés, törvényes és szakszerű hatékony hivatali
működés követelményeinek megtartása.

-

Együttműködés és koordináció erősítése a szakirodák között.

-

A takarékosság új lehetőségeinek keresése és érvényesítése a gazdálkodás és a
munkavégzés során.

-

A köztisztviselők szakmai felkészülésének további javítása.

A közgyűlés felkéri a közgyűlés elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy az egyéni
teljesítménykövetelményeket - a meghatározott célok alapján - állapítsa meg, és annak
teljesítését a köztisztviselői törvényben előírt módon értékelje.
Határidő:
Felelős:

2012. február 29. (az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározására)
2012. december 31.(az értékelésre)
a megyei főjegyző egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és
értékelése vonatkozásában:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és
értékelése vonatkozásában:
Dr. Imre László, megyei főjegyző

