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A teljesítménykövetelmények alapját képező célok

1.  Kiemelt célkitűzés: egyre csökkenő anyagi erőforrások mellett a minőségi
munkavégzés biztosítása a zökkenőmentes feladatellátás.

1.1. A szolgáltató jelleg előtérbe helyezése
 a polgármesteri hivatal szolgáltató szerepének hangsúlyozása a

közigazgatási hatósági eljárás és a szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény rendelkezéseinek szabályszerű
alkalmazásával kiemelt figyelmet fordítva a humánus, méltányos
ügyfélbarát segítőkész hozzáállás megvalósulására, a miben
segíthetek elv alkalmazására.

1.2.A hatósági ügyvitel fejlesztése

 a változó jogszabályok naprakész ismerete és pontos alkalmazása,
 az ügykezelés szabályainak teljes körű betartása, a hátralékok

csökkentése,
 következetesen betartva a határidőben történő válaszadást. 

1.3. A működés szervezettségének és szabályozottságának hatékonyabbá
tétele

 a képviselő-testület és bizottságok törvényes és zökkenőmentes
munkájának biztosítása,

 a döntéshozatalhoz szükséges dokumentumok határidőre történő
elkészítése és megküldése az SZMSZ szerint,

 a testületi döntések szabályszerű végrehajtása, az SZMSZ és a
vonatkozó utasításoknak megfelelően,

 az irányítás és a vezetés, a koordináció és az együttműködés
javítása, különös tekintettel a folyamatosan változó jogszabályi
háttér miatt,

 helyi szabályzatok korszerűsítése a hatályos rendelkezések
figyelembe vételével,

 a helyi, önkormányzati pályázatok, pályázati eljárások
lebonyolítása.



1.4. Hozzájárulás az önkormányzat 2012. évi költségvetése sikeres
teljesítéséhez

 olyan bevételi terv készítése, amely reális alapot ad a bevételek
reális beszedésére,

 a saját bevételek növelése az adóbehajtás hatékony végzésével,
pályázati források megszerzése,

 minden területen pályázati források figyelemmel kísérése,
felkutatása.

2. Az általános feladatokra vonatkozó célkitűzések:
2.1 Igazgatási tevékenység területén

 az iratok tárolásának megoldása, nagyobb befogadó képességű
irattár megteremtése,

 a jogszabályi változásokból adódóan, a hivatal szervezetének
átalakítása és az ehhez kapcsolódó munkaügyi döntések megtétele,

 folyamatos képzések biztosítása a szakemberek részére
 a hatályos jogszabályoknak megfelelően a szociális ellátás rendszerének

jogszabályi felülvizsgálata
2.2  Egészségügy területén

 segíteni kell az egészségmegőrző, illetve egészségjavító programok
megvalósulását a civil szervezetekkel való szorosabb
együttműködéssel,

 a helyi egészségügy színvonalának javítását segítő pályázatok
figyelemmel kísérése.

2.3 Közművelődés-, közoktatás- és sport területén

 Változó jogszabályi környezetnek megfelelően az intézkedések
megtétele a fenntartó döntései alapján.

 az oktatási intézményekkel a folyamatos kapcsolattartás a
feladatellátás minőségi megvalósítása érdekében, továbbá
törvényességi felügyelet biztosítása,

         a bölcsődei működés folyamatos figyelemmel kisérése, különös        
 tekintettel a 2012-ben induló új bölcsőde építési projektre sikeres
pályázati támogatása esetén,
 a városi rendezvények színvonalas megszervezése és lebonyolítása
 kapcsolattartás a civil szervezetekkel, egyházakkal, munkájuk

segítése, illetve támogatás esetén az elszámolás gondos
figyelemmel kisérése,

 a Budakalászért Közalapítvány adminisztratív feladatainak ellátása,
tevékenységének szervezése,

 kapcsolattartás a médiával, tevékenység folyamatos figyelése,



 a sporttevékenységekhez és az egészséges életmód
népszerűsítéséhez kapcsolódó rendezvények megszervezése,

 a sportcsarnok üzemeltetésével és kihasználtságával kapcsolatos
napi feladatok koordinálása,

 a sportegyesületekkel való kapcsolattartás, támogatás esetén
elszámolásuk ellenőrzése,

2.4 Településrendezés, fejlesztés és üzemeltetés területén

 településrendezési eszközök felülvizsgálata, szükség esetén Hész
előkészítése,

  sikeres pályázati támogatás esetén új bölcsőde projekt
megvalósítása,

  új egészségház projekt megindítása és lebonyolítása
  az új egészségház megépítése kapcsán, az egészségügyi ellátás

átmeneti elhelyezésének biztosítása,
 az éves költségvetésben meghatározott beruházások, felújítások,

karbantartások határidőben történő lebonyolítása,
  minden az önkormányzat által finanszírozott fejlesztés esetén a

költséghatékony, költségtakarékos megvalósítás és a teljesítés
igazolás jogszerű, pontos, következetes elvégzése,

  településüzemeltetés folyamatos ellátása

2.5 Környezetvédelem területén:

 települési környezetvédelmi program elkészítése,
 a kommunális hulladék begyűjtéséve, szállításával,

ártalmatlanításával és elhelyezésével kapcsolatos közbeszerzési
eljárás lefolytatása,

 helyi védettségű, védett természeti területek besorolásával
kapcsolatos helyi jogszabály megalkotása,

2.6  Vagyon-, pénzügyi gazdálkodás területén, továbbá adó területén

 2012. évi vagyongazdálkodási, vagyonhasznosítási koncepció
elkészítése és végrehajtása,

 az új, megváltozott jogszabályok alapján a nemzeti kataszter
létrehozása és az ehhez kapcsolódó intézkedések megtétele,



 az önkormányzatot megillető követelések, kintlévőségek
következetes csökkentése,

 az Önkormányzat egész- vagy résztulajdonában álló gazdasági
társaságok tevékenységének kontrollja,

 kiemelt feladat a Kaláz Kft-től visszavett bérlemények kezelése,
 a társasházkezelés folyamatának felülvizsgálata,
 az önkormányzat által működtetett vagyon költséghatékony

működtetése, illetve jelzési kötelezettség, amennyiben ez nem
valósul meg,

  a vagyongazdálkodással kapcsolatos jogszabályok körültekintő
alkalmazása,

  a 2012. évi költségvetési rendelet elkészítése és éves szinten annak
végrehajtása,

  a keretnyilvántartó rendszer folyamatos működtetése naprakészen,
  az előirányzat – felhasználási ütemterv és likviditási terv

realizálása és szükség szerinti módosítása,
 az új adóalanyok felkutatása, továbbá törzsadat nyilvántartás pontos

vezetése,
  adókintlévőségek összegének folyamatos csökkentése,
 a lakbértartozások behajtási tervének elkészítése és a behajtás

megkezdése

2..7   Közbiztonság területén

 a közbiztonsággal, valamint a közterületekkel foglalkozó
szakemberek munkájának jobb, költséghatékonyabb működtetése,
összehangolása, a közbiztonság javítása,

  amennyiben rendőrőrs kerül felállításra Budakalász területén, úgy a
rendőrség és a közterület felügyelet munkájának összehangolása.


