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7011 Alap, Dózsa György u. 31.
 25/221-102,  25/220-370  titkar.aphiv@invitel.hu

JEGYZŐKÖNYV
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS
ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2009. FEBRUÁR 11-ÉN TARTOTT EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Napirendi pontok:

1.) Javaslat a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének megállapítására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Katona Attiláné gazdasági főelőadó, Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
2.) Javaslat a köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítménykövetelmények alapját
képező célok megfogalmazására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Balázs József alpolgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző

Jegyzőkönyvben található döntések:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2009.(II. 11.) számú határozat: A körjegyzőség 2009. évi költségvetésének elfogadása
2/2009.(II. 11.) számú határozata: A köztisztviselőkkel szemben támasztott
teljesítménykövetelmények alapját képező célok elfogadása
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2009.(II. 11.) számú határozat: A körjegyzőség 2009. évi költségvetésének elfogadása
7/2009.(II. 11.) számú határozata: A köztisztviselőkkel szemben támasztott
teljesítménykövetelmények alapját képező célok elfogadása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Alap és Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február
11-én 17.00 órai kezdettel tartott együttes nyilvános üléséről
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzat Tanácsterme, Alap Dózsa György u. 31.
Jelen vannak: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Méhes Lajosné
polgármester
Alpek János
alpolgármester
Bölcskei Jenőné
Erős Gábor
Erős István
Horváth József
Salamon Lajos
Szabó János
Szopori György
Zuppon Andrea
települési képviselők
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Balázs József
alpolgármester
Hír Tibor képviselő
Boros István
Mozbauer Józsefné
Vájer Józsefné
települési képviselők

Igazoltan távollévők: Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Nagy Lajos
polgármester
Nagy János
Porteleki László
települési képviselők
Tanácskozási joggal meghívottak:
Nyikosné Katzenberger Erika
Katona Attiláné
Csőgörné Csősz Éva

körjegyző
gazdasági főelőadó
gazdasági főelőadó

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Alsószentiván Község Önkormányzat
alpolgármesterét, képviselő-testületét.
Megállapítja, hogy Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a megválasztott
10 települési képviselő közül 10 fő jelen van, Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatképes.
Az együttes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Alap Község Önkormányzat
Képviselő-testülete részéről Salamon Lajos és Erős István képviselőket javasolja.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi ülés
jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Salamon Lajos és Erős István képviselőket 10 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta.
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Méhes Lajosné polgármester:
A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv vezetőjének Kisariné Lukács Györgyi
javasolja.
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület az ülésről készülő jegyzőkönyv-vezető
személyét – Kisariné Lukács Györgyit – 10 igen szavazattal elfogadta.
Méhes Lajosné Alap Község polgármestere átadja a szót Balázs József, Alsószentiván Község
alpolgármesterének.
Balázs József alpolgármester:
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy Alsószentiván Község
Önkormányzat Képviselő-testülete részéről a megválasztott 8 települési képviselő közül 5 fő
jelen van, Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes.
Az együttes képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Alsószentiván Község
Önkormányzat Képviselő-testülete részéről Vájer Józsefné és Hír Tibor képviselőket
javasolja.
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes képviselő-testületi
ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Vájer Józsefné és Hír Tibor képviselőket 5 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta.
Balázs József alpolgármester:
A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv vezetőjének Kisariné Lukács Györgyi
javasolja.
Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testület az ülésről készülő jegyzőkönyvvezető személyét – Kisariné Lukács Györgyit – 5 igen szavazattal elfogadta.
Balázs József Alsószentiván Község alpolgármestere átadja a szót Méhes Lajosné Alap
Község polgármesterének.
Méhes Lajosné polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére,
figyelembevételével.

a

meghívóban

szereplő

napirendi

pontok

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendet a meghívóban szerepelő
napirendi pontokkal azonosan – külön határozathozatal nélkül – 10 igen szavazattal, az
alábbiak szerint elfogadta:
Méhes Lajosné Alap Község polgármestere átadja a szót Balázs József Alsószentiván Község
alpolgármesterének.
Balázs József alpolgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére,
figyelembevételével.

a

meghívóban

szereplő

napirendi

pontok
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Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt napirendet a meghívóban
szerepelő napirendi pontokat – külön határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal, az
alábbiak szerint elfogadta:
Napirend:

1.) Javaslat a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének megállapítására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Katona Attiláné gazdasági főelőadó, Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
2.) Javaslat a köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítménykövetelmények
alapját képező célok megfogalmazására
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Balázs József alpolgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) JAVASLAT A KÖRJEGYZŐSÉG 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző,
Katona Attiláné gazdasági főelőadó, Csőgörné Csősz Éva gazdasági főelőadó
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy minkét képviselő-testület az írásos anyagot megkapta. Alap Község
Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága ma 16 órai kezdettel tárgyalta meg a
körjegyzőség költségvetését. Felkéri a Bizottság elnökét, Salamon Lajos képviselőt, hogy a
Pénzügyi Bizottság véleményét, javaslatát ismertesse az ülés résztvevőivel.
Salamon Lajos képviselő:
Elmondja, hogy nagyon jól áttekinthető az anyag és a Pénzügyi Bizottság elfogadásra
javasolja a körjegyzőség 2009. évi költségvetésének megállapítására szóló beszámolót a
képviselő-testületnek.
Alpek János alpolgármester:
Megkérdezi, hogy a körjegyző kiadásai oldalon az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás
mit tartalmaz?
Katona Attiláné gazdasági főelőadó:
Az alpolgármester úr kérdésére elmondja, hogy a törvény úgy rendelkezett, hogy a 13. havi
juttatást megszüntette, és helyette havi bruttó 180 ezer forint feletti jövedelemnél bruttó 15
ezer forint juttatást ad.
Horváth József képviselő:
Alsószentivánnál a személyi juttatásoknál a 10%-os illetmény kiegészítés a 709.608.-Ft mit
takar? Kiszámolta, de a 10 % nem akar sehogy sem kijönni.
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Katona Attiláné gazdasági főelőadó:
Elmondja, hogy Alsószentivánon 2 fő köztisztviselőnek elmaradt átsorolását takarja, és ez
került beépítésre.
Horváth József képviselő:
Érdeklődik, hogy még a körjegyzőség megalakítása előtti átsorolásokról van-e szó?
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a pénzügyes kolléganő válasza helyes, Alsószentivánon két
köztisztviselő besorolása nem jó, melynek eredményeképpen az egyik főnél jelentősebb az
illetmény, mert annak összege 2006. óta halmozódik. Az átsorolásokat jogszabály szerint
rendezni kell, mely indokolja, hivatkozott összegek 2009 évi költségvetésbe való
betervezését. A körjegyzőség előtti az ügy.
Méhes Lajosné polgármester szavazásra teszi fel a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének
megállapítására szóló határozati javaslatot.
Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az
alábbi döntést hozta:
Alap község Önkormányzat 1/2009. (II. 11.) számú határozata

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alap-Alsószentiván
Községek Körjegyzősége 2009. évi költségvetése tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1.) A Képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését 2009. január 1-jei hatállyal 39.726
ezer forint kiadási és 39.726 ezer forint bevételi előirányzattal elfogadja.
A kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 30.179 ezer forinttal,
járulékait 8.877 ezer forinttal, a dologi előirányzatot 670 ezer forinttal jóváhagyja.
2.) A Körjegyzőség 2009. évi költségvetéséhez Alap község Önkormányzatának tervezett
hozzájárulását 20.542 ezer forintban, Alsószentiván Község Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását 13.146 ezer forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert és a Körjegyzőt, hogy a körjegyzőség elfogadott
költségvetésének megfelelően költségvetési rendelet előkészítéséről rendelettervezet
elkészítésével gondoskodjon.
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: 2008. február 15.
Méhes Lajosné Alap Község polgármestere átadja a szót Balázs József, Alsószentiván Község
alpolgármesterének.
Balázs József alpolgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra teszi fel a
Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének megállapítására szóló határozati javaslatot.
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Alsószentiván Község Önkormányzatának Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen
szavazattal az alábbi döntést hozta:
Alsószentiván község Önkormányzat 6/2009. (II. 11.) számú határozata

Alsószentiván Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az AlapAlsószentiván Községek Körjegyzősége 2009. évi költségvetése tárgyú előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését 2009. január 1-jei hatállyal 39.726
ezer forint kiadási és 39.726 ezer forint bevételi előirányzattal elfogadja.
A kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 30.179 ezer forinttal,
járulékait 8.877 ezer forinttal, a dologi előirányzatot 670 ezer forinttal jóváhagyja.
2.) A Körjegyzőség 2009. évi költségvetéséhez Alap község Önkormányzatának tervezett
hozzájárulását 20.542 ezer forintban, Alsószentiván Község Önkormányzatának
tervezett hozzájárulását 13.146 ezer forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület utasítja az Alpolgármestert és a Körjegyzőt, hogy a körjegyzőség
elfogadott
költségvetésének
megfelelően
költségvetési rendelet
előkészítéséről
rendelettervezet elkészítésével gondoskodjon.
Felelős: Balázs József alpolgármester
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: 2008. február 15.

2.) JAVASLAT A KÖZTISZTVISELŐKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT
TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK ALAPJÁT KÉPEZŐ CÉLOK
MEGFOGALMAZÁSÁRA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester, Balázs József alpolgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Méhes Lajosné polgármester:
Elmondja, hogy a helyi önkormányzatok esetében a teljesítménykövetelmények alapját
képező célokról a Képviselő-testület dönt, melynek alapján a körjegyző évente meghatározza
a
köztisztviselő
munkateljesítményének
értékeléséhez
szükséges
teljesítménykövetelményeket.
A körjegyző teljesítménykövetelményeit a polgármesterek határozzák meg.
Körjegyzőségek tekintetében a körjegyzőséget alkotó önkormányzatok konszenzusos
megállapodása szükséges a kiemelt célok eldöntésére.
Alap – Alsószentiván Községek Körjegyzősége létrehozására és működtetésére Alapon, 2008.
május 20-án kelt Megállapodás 16.4. pontja szerint a Körjegyzőséggel szembeni
teljesítménycélok meghatározásáról a Képviselő-testületek együttesen ülésen határoznak.
Méhes Lajosné polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra teszi fel a
köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítménykövetelmények alapját képező célok
megfogalmazására szóló határozati javaslatot.
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Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testület egyhangúan 10 igen szavazattal az
alábbi döntést hozta:
Alap község Önkormányzat 2/2009. (II. 11.) számú határozata
Alap község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselők 2009. évi
kiemelt céljaira vonatkozó előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
A köztisztviselők 2009. évi kiemelt céljai
I. Általános célok
1.) Az önkormányzati és a közigazgatási tevékenység ellátása során a jogszerűség mellett a
gyorsabb, hatékony, magas színvonalú ügyintézés, az egységes jogértelmezést és
jogalkalmazást segítő szakmai anyagok elsajátítása.
2.) A Képviselő-testületek és szerveik döntéseinek előkészítésekor és végrehajtásakor a
jogszabályoknak való megfelelés biztosítása, döntési alternatívák feltárása és a
legoptimálisabb döntések ajánlása a képviselők, tisztségviselők munkájának segítése.
3.) Az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás feltételeinek további javítása, az ügyintézés
folyamatának áttekinthetővé, követhetővé válása, a belső kommunikáció és a szervezeti
egységek közötti együttműködés hatékonyabbá tétele.
4.) A közszolgáltatások minőségi színvonalának fejlesztése a lakossági igényekhez igazodóan
és az önkormányzat lehetőségei függvényében.
5.) Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a kapcsolódó
jogszabályok alkalmazásával a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele,
illetve az adatok megismerésének biztosítása.
6.) A feladatok eredményesebb ellátása érdekében a szükséges technikai korszerűsítések
végrehajtása, a bevezetésre kerülő ügyviteli és egyéb alkalmazások elsajátítása.
7.) A 2009. évben várhatóan megtartásra kerülő Európai Parlamenti Választás szakszerű
és jogszerű előkészítése és lebonyolítása, a törvényesség biztosítása.
8.) Az önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósításához pályázati források felkutatása,
a pályázatok szakszerű, ésszerű kidolgozása, költségtakarékos és jogszerű megvalósítása,
illetőleg abban való hatékony közreműködés.
9.)
A költségvetési egyensúly fenntartása ésszerű, költségtakarékos gazdálkodással, a
Körjegyzőségnél és a költségvetési szerveknél egyaránt költségkímélő lehetőségek feltárása
és kiaknázása a települések gazdálkodásának stabilitása érdekében.
10.) A kistérséghez tartozó önkormányzatokkal, a megyei önkormányzattal, társszervekkel,
intézményekkel, szakmai és civil szervezetekkel való kapcsolattartás további erősítése.
15.) A képzett, feladatát önállóan és eredményesen ellátó személyi állomány biztosítása
érdekében a köztisztviselők oktatása és szakmai képzése, a központilag, vagy munkáltató
által elrendelt kötelező továbbképzéseken való részvétel biztosításával.
16.) Az egyes adatszolgáltatások, statisztikák határidőben történő, pontos elkészítése, új
nyilvántartások, adatbázisok felfektetése.
17.) A szakmai, hatósági, felügyeleti és belső ellenőrzések hatékonyságának növelése.

II. Ágazati, specifikus célok
Gazdálkodási területen:
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- Kiemelten fontos az önkormányzat és az intézmények működéséhez szükséges
pénzeszközök biztosítása és azok hatékony felhasználása, kiemelten a társulások tekintetében.
- A 2009. évi költségvetési rendelet és a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló (zárszámadás) kifogástalan szakmai tartalommal történő előkészítése.
- Határozott intézkedések megtétele a kintlévőségek, követelések eredményes behajtása
érdekében.
Belső ellenőrzés területén:
- Az ellenőrzést követően jobbító szándékú megállapítások és ajánlások kimunkálása, a
vezetés, a döntés előkészítés támogatása.
- Az ellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelése, korszerűsítése.
- Segítségnyújtás a belső kontrollrendszer, a folyamatba épített előzetes- és utólagos vezetői
ellenőrzés működésének fejlesztéséhez.
Településfejlesztési területen:
- LEADER programban való részvételhez szükséges döntéselőkészítés.
- A településrendezési terv rendeleti szabályozása (Alsószentiván).
Adóügyi területen:
- Az adókivetések határidőre történő elvégzése, az adóvizsgálatok, ellenőrzések szakszerű és
eredményes lefolytatása.
- Likviditási terv szakszerű elkészítése, és végrehajtása.
- A kintlévőségek minimalizálása.
Oktatási területen:
- Az ágazathoz tartozó intézmények működését szabályozó dokumentumok felülvizsgálata.
Egészségügyi és szociális területen:
- Intézményi telephelyek akadálymentesítésének folytatása, műszaki állapotának javítása.
- A pénzbeli ellátásokra vonatkozó jogszabályváltozásokból adódó feladatok végrehajtása,
elektronikus adatszolgáltatás problémamentes teljesítése.
Gyámügyi és gyermekvédelmi területen:
- Jogszabályban meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel történő segítségnyújtás a
gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez és a szülői
kötelességek teljesítéséhez
- Gyermekvédelmi jogszabályban rögzített új ellátási forma zökkenőmentes alkalmazása,
tájékoztatásnyújtás
- A gyermekvédelmi gondoskodás, valamint a gondnokság alatt állók ügyeinek intézése során
az egyenlő bánásmód követelményének megtartása.
Szervezési, jogi, ügyviteli területen:
A képviselő-testület és szervei elé készülő anyagok határidőben történő továbbítása.

A Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a köztisztviselők 2009. évi egyéni
teljesítménykövetelményét határozza meg.
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: 2009. február 28.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestereket, hogy a körjegyző
teljesítménykövetelményét a jóváhagyott kiemelt célkitűzések alapján állapítsa meg.
Felelős:
Méhes Lajosné polgármester
Határidő: 2009. február 28.

2009.

évi
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Méhes Lajosné Alap Község polgármestere átadja a szót Balázs József, Alsószentiván Község
alpolgármesterének.
Balázs József alpolgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra teszi fel a
köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítménykövetelmények alapját képező célok
megfogalmazására szóló határozati javaslatot.
Alsószentiván Község Önkormányzatának Képviselő-testület egyhangúan 5 igen
szavazattal az alábbi döntést hozta:
Alsószentiván község Önkormányzat 7/2009. (II. 11.) számú határozata
Alsószentiván község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a köztisztviselők 2009.
évi kiemelt céljaira vonatkozó előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
A köztisztviselők 2009. évi kiemelt céljai
I. Általános célok
1.) Az önkormányzati és a közigazgatási tevékenység ellátása során a jogszerűség mellett a
gyorsabb, hatékony, magas színvonalú ügyintézés, az egységes jogértelmezést és
jogalkalmazást segítő szakmai anyagok elsajátítása.
2.) A Képviselő-testületek és szerveik döntéseinek előkészítésekor és végrehajtásakor a
jogszabályoknak való megfelelés biztosítása, döntési alternatívák feltárása és a
legoptimálisabb döntések ajánlása a képviselők, tisztségviselők munkájának segítése.
3.) Az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás feltételeinek további javítása, az ügyintézés
folyamatának áttekinthetővé, követhetővé válása, a belső kommunikáció és a szervezeti
egységek közötti együttműködés hatékonyabbá tétele.
4.) A közszolgáltatások minőségi színvonalának fejlesztése a lakossági igényekhez igazodóan
és az önkormányzat lehetőségei függvényében.
5.) Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a kapcsolódó
jogszabályok alkalmazásával a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele,
illetve az adatok megismerésének biztosítása.
6.) A feladatok eredményesebb ellátása érdekében a szükséges technikai korszerűsítések
végrehajtása, a bevezetésre kerülő ügyviteli és egyéb alkalmazások elsajátítása.
7.) A 2009. évben várhatóan megtartásra kerülő Európai Parlamenti Választás szakszerű
és jogszerű előkészítése és lebonyolítása, a törvényesség biztosítása.
8.) Az önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósításához pályázati források felkutatása,
a pályázatok szakszerű, ésszerű kidolgozása, költségtakarékos és jogszerű megvalósítása,
illetőleg abban való hatékony közreműködés.
9.)
A költségvetési egyensúly fenntartása ésszerű, költségtakarékos gazdálkodással, a
Körjegyzőségnél és a költségvetési szerveknél egyaránt költségkímélő lehetőségek feltárása
és kiaknázása a települések gazdálkodásának stabilitása érdekében.
10.) A kistérséghez tartozó önkormányzatokkal, a megyei önkormányzattal, társszervekkel,
intézményekkel, szakmai és civil szervezetekkel való kapcsolattartás további erősítése.
15.) A képzett, feladatát önállóan és eredményesen ellátó személyi állomány biztosítása
érdekében a köztisztviselők oktatása és szakmai képzése, a központilag, vagy munkáltató
által elrendelt kötelező továbbképzéseken való részvétel biztosításával.
16.) Az egyes adatszolgáltatások, statisztikák határidőben történő, pontos elkészítése, új
nyilvántartások, adatbázisok felfektetése.
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17.) A szakmai, hatósági, felügyeleti és belső ellenőrzések hatékonyságának növelése.

II. Ágazati, specifikus célok
Gazdálkodási területen:
- Kiemelten fontos az önkormányzat és az intézmények működéséhez szükséges
pénzeszközök biztosítása és azok hatékony felhasználása, kiemelten a társulások tekintetében.
- A 2009. évi költségvetési rendelet és a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló (zárszámadás) kifogástalan szakmai tartalommal történő előkészítése.
- Határozott intézkedések megtétele a kintlévőségek, követelések eredményes behajtása
érdekében.
Belső ellenőrzés területén:
- Az ellenőrzést követően jobbító szándékú megállapítások és ajánlások kimunkálása, a
vezetés, a döntés előkészítés támogatása.
- Az ellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelése, korszerűsítése.
- Segítségnyújtás a belső kontrollrendszer, a folyamatba épített előzetes- és utólagos vezetői
ellenőrzés működésének fejlesztéséhez.
Településfejlesztési területen:
- LEADER programban való részvételhez szükséges döntéselőkészítés.
- A településrendezési terv rendeleti szabályozása (Alsószentiván).
Adóügyi területen:
- Az adókivetések határidőre történő elvégzése, az adóvizsgálatok, ellenőrzések szakszerű és
eredményes lefolytatása.
- Likviditási terv szakszerű elkészítése, és végrehajtása.
- A kintlévőségek minimalizálása.
Oktatási területen:
- Az ágazathoz tartozó intézmények működését szabályozó dokumentumok felülvizsgálata.
Egészségügyi és szociális területen:
- Intézményi telephelyek akadálymentesítésének folytatása, műszaki állapotának javítása.
- A pénzbeli ellátásokra vonatkozó jogszabályváltozásokból adódó feladatok végrehajtása,
elektronikus adatszolgáltatás problémamentes teljesítése.
Gyámügyi és gyermekvédelmi területen:
- Jogszabályban meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel történő segítségnyújtás a
gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez és a szülői
kötelességek teljesítéséhez
- Gyermekvédelmi jogszabályban rögzített új ellátási forma zökkenőmentes alkalmazása,
tájékoztatásnyújtás
- A gyermekvédelmi gondoskodás, valamint a gondnokság alatt állók ügyeinek intézése során
az egyenlő bánásmód követelményének megtartása.
Szervezési, jogi, ügyviteli területen:
A képviselő-testület és szervei elé készülő anyagok határidőben történő továbbítása.
A Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a köztisztviselők 2009. évi egyéni
teljesítménykövetelményét határozza meg.
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző
Határidő: 2009. február 28.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestereket, hogy a körjegyző 2009.
teljesítménykövetelményét a jóváhagyott kiemelt célkitűzések alapján állapítsa meg.

évi

Felelős:
Balázs József alpolgármester
Határidő: 2009. február 28.

Méhes Lajosné megköszöni a megjelenteknek a részvételt, az együttes testületi ülést 17.30
órakor bezárja.
Mindenkinek kitartást, jó egészséget, jó munkát kíván.

K. m. f.

Alap Község Önkormányzata részéről:

Alsószentiván Község Önkormányzata részéről:

Méhes Lajosné
polgármester

Salamon Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő

Erős Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Balázs József
alpolgármester

Hír Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő

Vájer Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő

Nyikosné Katzenberger Erika
körjegyző

