F.M. Közgyőlése 102/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

a teljesítménykövetelmények alapját képezı, a Fejér Megyei Önkormányzat
2009. évi céljainak meghatározásáról

Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével
elérendı – a teljesítménykövetelmények alapját képezı – 2009. évi célokat az
alábbiak szerint határozza meg:

-

a megyei közgyőlés, bizottságok és a tisztségviselık munkájának elıkészítése,
szervezése, koordinálása és a hozott döntések magas színvonalon történı
végrehajtása;

-

az

önkormányzat

gazdálkodásának

és

intézményei

elısegítése,

törvényes,

likviditásának

eredményes
folyamatos

és

hatékony

biztosítása,

az

elıirányzatok felhasználásának, azok idıarányos teljesítésének folyamatos
figyelemmel kísérése;

-

az önkormányzati intézményrendszer szakmai munkájának támogatása, a jogiszakmai háttér biztosításával, közremőködés a fenntartói irányításban és
ellenırzésben;

-

az EU tagságból fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítését biztosító
környezet kialakítása és fenntartása, az EU joganyag gyakorlati munkában
történı alkalmazása;

-

az önkormányzat és intézményei EU-s és hazai forrásszerzési lehetıségeinek
feltárása és elısegítése, a benyújtásra kerülı pályázatok szakszerő elıkészítése,
a nyertes pályázatok lebonyolítása;

-

közremőködés

a

közgyőlés

elnöke

és

a

fıjegyzı

önkormányzati

államigazgatási jogkörének törvényes és hatékony ellátásában;

és

-

az önkormányzati feladatellátás nyilvánosságának erısítése, a közgyőlés
döntéseinek és a kapcsolódó dokumentumoknak elektronikus úton történı
elérhetıségének folyamatos biztosítása, a közérdekő adatok nyilvánosságának
biztosítása, mőszaki feltételek megteremtése az e-közigazgatás kialakításához,
mőködtetéséhez;

-

a testületi anyagok elektronikus úton való folyamatos és biztonságos postázása

-

a szolgáltató megye szerepét felvállaló megyei önkormányzat e tevékenységéhez
kapcsolódva a települési önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat
érdekeltségével mőködı társadalmi szervezetek, alapítványok, civil szervezetek
eredményes tevékenységének segítése szakmai tanácsadás megvalósításával;

-

a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács mőködésével kapcsolatos feladatok
törvényes és hatékony ellátása;

-

a kistérségek szakmai munkájának elısegítése, koordináció biztosítása;

-

a hivatali köztisztviselıi kar folyamatos képzése, önképzésének elısegítése,
különös tekintettel az Európai Uniós tagsághoz kapcsolódó továbbképzési
lehetıségekre;

-

a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének folyamatos
fejlesztése, a hivatali munkában való alkalmazásának minél hatékonyabbá tétele
és a munkatársak elméleti és gyakorlati informatikai ismereteinek bıvítése;

-

a törvényes, gyors, pontos, szakszerő, humánus ügyintézés színvonalának
folyamatos megtartása;

Székesfehérvár, 2009. február 26.

Dr. Balogh Ibolya s.k.
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