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Tisztelt Képviselő-testület!

A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 34. §-a
alapján a köztisztviselők 2007. évi teljesítménykövetelményei meghatározásának alapját az
Önkormányzat kiemelt céljai képzik.
A helyi önkormányzat teljesítmény-értékelésének alapját képező célokról a Ktv. 34. §. (3)
bekezdés alapján a Képviselő-testület dönt.
Az önkormányzat kiemelt céljai alapvetően meghatározzák a teljesítmény-követelmények
irányvonalát.
A Képviselő-testület 2006. november 28-án fogadta el a 2007. évi prioritásokat.
Ezek:
•

Kerület és intézményeinek működtetése, üzemeltetése,

•

új járda, csapadékvíz-elvezető rendszer, park-, és játszótér építés.

A fenti két prioritás alapján kell a feltételeket biztosítani a kerületi közfeladatok elvégzéséhez,
miközben a rendelkezésre álló források szűkülnek.
A

feladatok

végrehajtásának

előkészítése,

megnevezése,

lebonyolítása

ellenőrzése,

számonkérése komoly megterhelést jelent a csepeli közszférában dolgozók részére.
A kerület fejlődése, a közfeladatok szolgáltató jellegűvé történő folyamatos átalakítása, és
fejlesztése érdekében 2007. évre az alábbi kiemelt célok megvalósítását tűzzük ki célul:
1) Az északi terület átsorolásával összefüggő kérdések.
2) RSD fejlesztésének beindítása magántőke bevonásával.
3) Városközponti rehabilitáció előkészítése.
4) Uniós és hazai forrásbővítő pályázatok kidolgozása, elsősorban a koncepcióban
megfogalmazott feladatokhoz.
5) Polgármesteri Hivatal műszaki, és humánoldali felkészítése e—önkormányzat,
e-Hivatal szabta követelményekre.
Budapest, 2007. január 31.
T ó t h Mihály
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HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2007-ben Budapest XXI.
Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2007. évi kiemelt céljait az alábbiakban
határozza meg:
1) Az északi terület átsorolásával összefüggő kérdések.
2) RSD fejlesztésének beindítása magántőke bevonásával
3) Városközponti rehabilitáció előkészítése.
4) Uniós és hazai forrásbővítő pályázatok kidolgozása, elsősorban a koncepcióban
megfogalmazott feladatokhoz.
5) Polgármesteri Hivatal műszaki, és humánoldali felkészítése e—önkormányzat,
e-Hivatal a szabta követelményekre.
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