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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
 
       2009-ben nehéz körülmények között kell teljesíteni az önkormányzat által 
ellátott feladatokat. A nemzetközi pénzpiaci helyzet, a magyar gazdaság visszaesése 
rendkívüli terheket ró a csepeli közszférában dolgozókra. 
 A szigorú feltételek rendkívüli helytállást követelnek meg a vezetőktől, a 
beosztottaktól. 
 A csepeli közszolgáltatást úgy kell végezni, hogy az emberek rosszabb anyagi, 
szociális, megélhetési körülményeit is figyelembe vegyük. 
 Ez komoly kihívást jelent. Munkánkat nagy figyelemmel, körültekintéssel kell 
végezni. 
 
Az Önkormányzat 2009. évi kiemelt célkitűzései: 
 
1.  2009. június EP választások szervezeti, szervezési, dologi, technikai, tárgyi 
 feltételeinek kidolgozása és a választás sikeres lebonyolítása. 
 
2.  Az ország gazdasági helyzetéből adódó szigorítások negatív hatásainak 
 ellensúlyozását szolgáló intézkedések bevezetése, különös tekintettel: 
  -  a feladatok előkészítésére, az ellenőrzés szigorítására, 
  -  a közpénzből – önkormányzati, hivatali és nem önkormányzati  

 szervezetek által  végzett munka színvonalának emelésére, a működési         
költségek csökkentésére, 

- a tájékoztató munka javítására. 
 
3.  A 2009. évi költségvetés pontos végrehajtása a csatlakozó intézkedési tervekben 
 rögzítetteknek megfelelően. 
 
4. A lakosság közérzetét, közbiztonságát javító intézkedések hatékonyságának 
 emelése az illetékes szervekkel, szervezetekkel, hatóságokkal való eredményes 
 együttműködésen keresztül. Szigorítva az ellenőrzést, a szankcionálást. 
 
5. Az épített és természetes környezet rendjének fokozott ellenőrzése, bevonva az 
 illetékes hatóságokon kívül a civil szervezetek, a lakosság képviselőit. A 
 jogszabályt sértőkkel szemben fokozott fellépést, intézkedést kezdeményezve. 
     
 
Budapest, 2009. január 07.. 
 
 
 
 
         T ó t h    Mihály  
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Határozati javaslatok 
 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
2009-ben a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőivel szemben támasztott teljesítménykövetelményeinek alapján képező 
2009. évi kiemelt céljait az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1.  2009. június EP választások szervezeti, szervezési, dologi, technikai, tárgyi 
 feltételeinek kidolgozása és a választás sikeres lebonyolítása. 
 

     2.  Az ország gazdasági helyzetéből adódó szigorítások negatív hatásainak 
 ellensúlyozását szolgáló intézkedések bevezetése, különös tekintettel: 
  -  a feladatok előkészítésére, az ellenőrzés szigorítására, 
  -  a közpénzből – önkormányzati, hivatali és nem önkormányzati  

 szervezetek által  végzett munka színvonalának emelésére, a működési         
költségek csökkentésére, 

- a tájékoztató munka javítására. 
. 
 
3.  A 2009. évi költségvetés pontos végrehajtása a csatlakozó intézkedési tervekben 
 rögzítetteknek megfelelően. 
 
4. A lakosság közérzetét, közbiztonságát javító intézkedések hatékonyságának 
 emelése az illetékes szervekkel, szervezetekkel, hatóságokkal való eredményes 
 együttműködésen keresztül. Szigorítva az ellenőrzést, a szankcionálást. 
 
5. Az épített és természetes környezet rendjének fokozott ellenőrzése, bevonva az 
 illetékes hatóságokon kívül a civil szervezetek, a lakosság képviselőit. A 
 jogszabályt sértőkkel szemben fokozott fellépést, intézkedést kezdeményezve. 

 
 

Határidő:  elfogadásra:   azonnal 
   végrehajtásra:  azonnal 
 
Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 
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