Elıterjesztés
Tárgy: A köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása.

Tisztelt Képviselı-testület !
A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. §-a értelmében a
képviselı-testületnek évente meg kell határoznia a köztisztviselıkkel szemben
támasztandó teljesítménykövetelmények alapját képezı kiemelt önkormányzati célokat.
A teljesítményértékelés a tavalyi évhez hasonlóan ez évben is az alábbiak szerint történik:
-

-

-

a közigazgatási szerv kiemelt céljainak meghatározása. A helyi önkormányzat
esetében a teljesítménykövetelmények alapját képezı célokról a képviselı-testület
dönt.
a köztisztviselık egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása. A helyi
önkormányzatnál a jegyzı az önkormányzat által kijelölt célok és a köztisztviselı
munkaköri leírásának alapján évente, elıre, írásban meghatározza a köztisztviselı
munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket. A
jegyzı esetében a polgármester állapítja meg a teljesítménykövetelményeket.
a köztisztviselı teljesítményének értékelése. A köztisztviselı munkateljesítményét
munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével
meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója
évente, legkésıbb a tárgyév végéig mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli.

A teljesítményértékelés legfıbb célja, hogy a köztisztviselık szakmai munkájának
színvonala emelkedjen, munkájukat az önkormányzati szándékkal összhangban végezzék,
tevékenységük igazodjon az aktuális közigazgatási elvárásokhoz. A teljesítményértékelés
megalapozza a köztisztviselık részére biztosítható magasabb anyagi elismerést,
ugyanakkor a nem kielégítı teljesítményt nyújtó köztisztviselık illetményének
csökkentésére is lehetıséget biztosít. Ezáltal a köztisztviselıket teljesítményük alapján
anyagilag is meg lehet különböztetni.
Az elıterjesztés mellékletét képezı teljesítménykövetelmények figyelembe vették a 2009
évi változásokat pl: a közigazgatási eljárásról szóló törvény jelentıs módosításon esett át,
változik az iparőzési adóval kapcsolatos eljárás, új szakfeladatrendet vezettek be, ami
többletfeladatot jelent.
2010-es év a választások éve, mely szintén jelentıs többletfeladatot jelent a hivatal
dolgozói számára. A választások megszervezése és lebonyolítása minıségi és
körültekintı munkát igényel.
Nagyon jelentısek az önkormányzatunk által 2010 évben megvalósítandó beruházásokhoz
kapcsolódó feladatok: általános iskola felújítása, mővelıdési ház felújítása.
Kérem a Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen!

Gáncs István
polgármester
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Tengelic Községi Önkormányzat
Képviselı-testülete
7054. Tengelic, Rákóczi u.11.

Szám: 194-4 /2010.

KIVONAT
Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. évi január 26-án
megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Tengelic Község Önkormányzatának
4 /2010. (I.26.) számú Képviselı-testületi határozata

I. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a köztisztviselıi
teljesítménykövetelmények alapját képezı 2010. évi célokat az alábbiak szerint
határozza meg:
1./ A képviselı-testület 2010.évi munkatervében meghatározott feladatok
maradéktalan végrehajtása.
2./ A képviselı-testület és bizottságai törvényes mőködésének biztosítása.
3./ Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a végrehajtási rendeletek szerint
elıírt pénzügyi-gazdasági, számviteli feladatok határidıre történı elkészítése
4./ Vagyongazdálkodás, vagyonvédelem szabályszerő biztosítása.
5./A hivatal alaptevékenységét meghatározó 2010. évben bevezetésre került új
szakfeladatrend könyvelésben történı maradéktalan alkalmazása
6./ Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás
esetében az ajánlatkérı feladatainak maradéktalan biztosítása
7./ Adókivetések határidıre történı elvégzése. Kintlévıségek minimalizálása.
A helyi iparőzési adóval kapcsolatos feladatok határidıben történı átadása az APEH-nak.
8./ A közigazgatási eljárások szakszerő lefolytatása, az ügyintézés során a határidık betartása,
az ügyfelek megfelelı tájékoztatása
9./ A polgármesteri hivatalban jelentkezı feladatok eredményesebb ellátása érdekében a
tárgyi feltételek biztosítása, a szükséges technikai korszerősítések folyamatos végrehajtása
10./ A cigány kisebbségi önkormányzat munkájának segítése, gazdálkodási feladatainak
bonyolítása
11./ A 2010. évi választások jogszerő, szakszerő lebonyolítása

II. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy munkáltatói jogkörük
gyakorlása során a határozatban felsorolt célok figyelembevételével határozzák meg
2010.évben a köztisztviselık egyéni teljesítmény-követelményeit, majd a 2010. évi
teljesítményértékelést 2010. december 31-ig végezzék el.
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Határidı: 2010. február 28.
2010. december 31.
Felelıs: Polgármester
Jegyzı
Gáncs István sk.
polgármester

Tolnai Lászlóné sk.
jegyzı

Kivonat hiteles:
Tolnai Lászlóné
jegyzı
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