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• belső kontrollrendszer működtetése 

• az EU pályázatokból bevonható források folyamatos monitoringozása 

• a Képviselőtestület és szervei üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és végrehajtása 
során a hatékony, eredményes és jogszerű működés során a jogszabályok betartása, a 
jogszabályváltozások figyelemmel kísérése az új rendelkezések mielőbbi elsajátítása 
és szakszerű alkalmazása, törekvés az egységes jogértelmezésre, 

• informatikai alapinfrastruktúra megszilárdítása, 

• a hivatal által használt szakalkalmazások fejlesztése az ASP rendszerek tükrében 

• Folyamatosan keresni kell a munkaerőpiacról állandó vagy ideiglenes jelleggel 
kiszorult emberek közhasznú foglalkoztatási lehetőségeit. 

• A szociális-és gyermekvédelemmel összefüggő helyi rendeletek naprakész vezetése, 
az új szociális rendszernek való jogszabályi háttér megteremtése 

• A szociális és a gyermekvédelemhez kapcsolódó pénzbeli ellátások megállapítása 
során következetesen kell érvényesíteni az emberközpontúság és a rászorultság elvét. 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül kiemelten kell kezelni az 
időseket segítő szolgáltatásokat. 

• A közmunka, közhasznú foglalkoztatás, szociális és gyermekvédelmi alapellátások, 
egészségügyi alapellátás területén szükséges a különböző pályázati lehetőségek átfogó 
feltérképezése. 
 

A szolgáltató jelleg javítása érdekében: 

• az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, az ügyfél elégedettség növelése, 

• az elektronikus közigazgatás és az internetes szolgáltatói rendszer továbbfejlesztése 

• (honlap) internetes állomás, közérdekű adatok, hirdetmények elektronikus portálon 
való üzemeltetése,(figyelembe véve az ASP rendszer követelményeit) 

• a fogyatékos, vagy bármely okból hátrányos helyzetben levő ügyfelek kiemelt segítése 
az ügyintézés során, 

 

Ágazati célok 

• az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló beszámoló szabályszerű, határidőre 
történő elkészítése 

• a 2015. évi költségvetés határidőre történő előkészítése, a költséghatékonyság 
figyelembevételével, 

• a 2013. évben elkezdett nagy felújítások folytatása (csatornaépítés) 

• Új pályázatok feltérképezése, benyújtása minden ágazatban 

• a költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása, 



• a költségvetési célok teljesülése érdekében a 2015-ös adómértékek szerinti előírások 
realizálása, az adóhatósági ellenőrző munka erősítése, a követelések beszedéséhez 
hatékony eszközök rendszerszerű alkalmazása, adóelkerülők feltárása 

• a lakókörnyezet minőségi állapotának javítása a közterületek fenntartásával 

• ütemterv alapján történő helyszíni ellenőrzések szervezése, ezen belül a hatósági 
/telephelyek, üzletek, építési területek, közterületek stb. ellenőrzés fokozása 
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