Elıterjesztés
a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı célok
képviselı-testület általi megállapítására
Tisztelt Képviselı-testület!
A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) elmúlt évi
szabályozása új jogintézményként vezette be a köztisztviselık egyéni munkateljesítményének
értékelési rendszerét.
Az új rendelkezések (Ktv. 34.§ (1) bekezdése) értelmében „a köztisztviselı munkateljesítményét
munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott
teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében
eljárva írásban értékeli.”
A Ktv. azt is rögzíti, hogy az egyéni teljesítménykövetelmények alapját képezı célokról a helyi
önkormányzatok hivatalai (polgármesteri hivatal, körjegyzıség) esetében a képviselı-testület dönt.
A köztisztviselık egyéni munkateljesítményének értékelési rendszerének mőködtetése elsısorban a
jegyzıre, mint a munkáltatói jogkör gyakorlójára hárít feladatokat. Annak érdekében, hogy a jegyzı a
hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık egyéni teljesítménykövetelményeit meghatározhassa, kérem
a Tisztelt Képviselıtestületet, az alábbi javaslat szerinti határozat meghozatalára:

___/2010. (II. 10.)sz. határozat
A képviselı-testület a köztisztviselık egyéni munkateljesítményének értékelési rendszerének
mőködtetése érdekében a 2010-es esztendıben kiemelt célokként a következıket határozza meg:
Általános célkitőzések:
- Testületi, bizottsági elıterjesztések színvonalas, határidıre történı elıkészítése, a megalapozott,
törvényes és célszerő döntésekhez szükséges korrekt információszolgáltatás ;
- A testületi határozatok végrehajtásának biztosítása, beszámolás ezek végrehajtásáról ;
- A 2010. évi költségvetés sikeres teljesítéséhez történı hozzájárulás ;
- A választópolgárokkal, civil szervezeteikkel, vállalkozókkal és érdekképviseleti szerveikkel a
partneri, a település és tevékenységük fejlesztését elısegítı együttmőködés javítása ;
- Az önkormányzati intézmények fenntartói irányításában, ellenırzésében a testület döntéseinek
megfelelı hatékony közremőködés, munkájuk segítése, informálásuk javítása .
Konkrét célkitőzések:
- A költségvetési koncepció, a költségvetés, a zárszámadás, a költségvetést módosító rendeletek
vonatkozó jogszabályok szerinti elıkészítése, a féléves beszámoló és a háromnegyed éves tájékoztató
elkészítése, a munkatervben foglalt határidıre ;
- Pályázatok kidolgozásában közremőködés, a pályázati támogatásban részesített feladatok pénzügyi
lebonyolítása és a pályázati támogatásokkal való elszámolás ;
- Közremőködés a közbeszerzési eljárások elıkészítésében és lebonyolításában ;
- Az önkormányzat tulajdonában lévı vagyon kezelése, nyilvántartása, leltározása készletgazdálkodás;
- A közhasznú munkavállalók munkaerı-gazdálkodást érintı, illetve az alkalmazásukkal összefüggı
teendık ellátása ;
- A 2010. áprilisi országgyőlési képviselı választással kapcsolatos feladatok szakszerő ellátása ;
- A 2010. októberi polgármesteri és helyi önkormányzati képviselıi választásokkal kapcsolatos feladatok elıírásszerő ellátása;
- Helyi önkormányzati rendeletek közösségi joggal és alapelvekkel való harmonizálásának folyamatos
biztosítása ;
- Az állampolgárok jogkövetı magatartásának biztosítása, elsısorban a megelızést célzó tájékoztatás,
felvilágosítás javításával ;
- A hatósági tevékenységben az ügyfél- és partnerközpontúsággal, a polgárbarát, szolgáltató, gyors és
méltányos, ugyanakkor jogszerő és szakszerő, kultúrált ügyintézés;
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- Az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása, a hátralékok csökkentése, az adóellenırzések terv
szerinti elvégzése;
- Az önkormányzat honlapjának folyamatos frissítése, a közzétételi kötelezettségek teljesítése;
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.tv. elıírásainak érvényre juttatása ;
- Fel kell kutatni település külterületén felépített és ténylegesen használatba vett felépítményeket, s
intézkedni kell a helyi adók kivetésérıl ;
- Folyamatos kapcsolattartás a kistérségi társulással , intézményfenntartói társulással, Bendola Bt-vel ;

A jelen határozatban megfogalmazott kiemelt célok alapján a képviselıtestület felkéri a polgármestert,
hogy 2010. március 25. napjáig gondoskodjon a körjegyzıre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról.
Utasítja a körjegyzıt, hogy a képviselı-testület által meghatározott kiemelt célok, továbbá a
polgármester által a körjegyzı számára meghatározott egyéni teljesítménykövetelmények lebontásával
2010. március 31. napjáig a hivatalban dolgozó köztisztviselık egyéni teljesítménykövetelményeit
határozza meg.
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