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Tisztelt Képviselő – testület ! 
 
Budapest Csepel Önkormányzatának Kerületfejlesztési programja a  2017-ig meghatározza a 
kerületben tervezett fejlesztések irányát, a kerületben működő közép és  kisvállalkozások 
működési feltételeinek, a gazdaság versenyképességének javítását , az intézményhálózat 
működtetését, az önkormányzat költséghatékony, takarékos gazdálkodásának figyelembe 
vételével. 
 
A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény ( továbbiakban Ktv.) 34.§-a 
alapján a köztisztviselők 2008. évi teljesítmény - követelményei meghatározásának  alapját az 
Önkormányzat kiemelt célkitűzései képezik. 
 
A helyi önkormányzat köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját képező célokról a Ktv. 
34.§ (3) bekezdése alapján a képviselő-testület dönt 
 
Az önkormányzat kiemelt céljai alapvetően meghatározzák  az egyéni teljesítmény – 
követelmények irányvonalát. 
 
 Az Önkormányzat 2008. évi kiemelt célkitűzései: 
 

1. A 2008. évi népszavazással, népszavazásokkal  összefüggő szervezési, 
lebonyolítási  feladatok végrehajtása. 

 
2. Költségvetési egyensúly megteremtése érdekében hozott képviselő-testületi 

döntések folyamatos végrehajtása, különös tekintettel a  kintlévőségek 
csökkentése, a bevételek növelése, az egyes feladatok végrehajtásához biztosított 
előirányzatok takarékos felhasználása területén. 

 
3. A  kerület arculatának javítása, a fizikai rend, közrend, közbiztonság erősítése, a 

megelőző munka feltételeinek javításával a közreműködő ( rendőrség, polgárőrség, 
közterületfelügyelet, ANTSZ, stb.) szervezetek közötti együttműködés 
megszilárdítása, összehangolt tevékenységük szervezése a lakosság nyugalma 
érdekében. 

 
4. A lakosságot zavaró jelenségek csökkentése érdekében az eljárásra hatáskörrel 

rendelkező, érintett hatóságok fellépéseinek összehangolása különös tekintettel a  
zajhatásra, (repülőgép okozta zajterhelés), közlekedési, ipari és szolgáltatási 
valamint vendéglátási területeken.  

 
5. A Polgármesteri Hivatal szolgáltatási jellegének további erősítése, az elektronikus 

iktatás teljeskörű bevezetése, időarányos feladatok végrehajtása. 
 
 
Budapest, 2008. február 27. 
 
 
 
          Tóth Mihály 



 
HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő –testülete úgy dönt, hogy 2008-ban 
a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel 
szemben támasztott teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2008. évi kiemelt céljait az 
alábbiakban határozza meg: 
 

1. A 2008. évi népszavazással, népszavazásokkal  összefüggő szervezési, 
lebonyolítási  feladatok végrehajtása. 

 
2. Költségvetési egyensúly megteremtése érdekében hozott képviselő-testületi 

döntések folyamatos végrehajtása, különös tekintettel a  kintlévőségek 
csökkentése, a bevételek növelése, az egyes feladatok végrehajtásához 
biztosított előirányzatok takarékos felhasználása területén. 

 
3. A  kerület arculatának javítása, a fizikai rend, közrend, közbiztonság erősítése, 

a megelőző munka feltételeinek javításával a közreműködő ( rendőrség, 
polgárőrség, közterületfelügyelet, ANTSZ, stb.) szervezetek közötti 
együttműködés megszilárdítása, összehangolt tevékenységük szervezése a 
lakosság nyugalma érdekében. 

 
4. A lakosságot zavaró jelenségek csökkentése érdekében az eljárásra hatáskörrel 

rendelkező, érintett hatóságok fellépéseinek összehangolása különös tekintettel 
a  zajhatásra, (repülőgép okozta zajterhelés), közlekedési, ipari és szolgáltatási 
valamint vendéglátási területeken.  

 
5. A Polgármesteri Hivatal szolgáltatási jellegének további erősítése, az 

elektronikus iktatás teljeskörű bevezetése, időarányos feladatok végrehajtása. 
 

 
 
 
Felelős: Tóth Mihály 
  polgármester 
 
Határidő: elfogadásra:   azonnal 
  Végrehajtásra :  azonnal 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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