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ELŐTERJESZTÉS
Lesenceistvánd , Zalahaláp , Uzsa Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek

2015. február 2.-i együttes nyilvános ülésére.
Tárgy: A köztisztviselők 2015 . évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt
célok meghatározása
Előterjesztő: dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek !
A teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározásához az alábbi
előterjesztést teszem:
A közszolgálat tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény rendelkezik a
teljesítményértékelésről.
A teljesítményértékelés évenkénti együttes eredménye adja a közszolgálati tisztviselők
minősítését.
A fentiekhez szüksége , hogy a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei
meghatározzák azokat a kiemelt célokat , amelyeket a Közös Hivatal köztisztviselőitől elvár.
A munkáltató ezen átfogó célok alapján egyénekre lebontva állapítja meg a követelményeket.
A hivatkozott jogszabály értelmében a teljesítményértékelés alapján – rendelkezésre álló
fedezet esetén – jutalom fizethető. A köztisztviselői bérek eltérítésének , a személyi bérek
tárgyévi megállapításának is az értékelés az alapja.
Célszerű az értékelés szempontjait úgy meghatározni , hogy azok a tényleges munkaköri
leírásokhoz , és az abban foglaltakon felüli munkavégzéshez igazodjon.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket , hogy az előterjesztést vitassák meg , és a határozati
javaslatot szíveskedjenek elfogadni !
HATÁROZATI JAVASLAT
..............................Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Lesenceistvándi
Közös
Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt
célokat az alábbiak szerint fogadja el:

1) A Képviselő-testület és a tisztségviselők munkájának segítése területén:
a) Közreműködés a képviselő-testület munkaterve szerinti , valamint az egyéb ,
döntést igénylő ügyek határidőben történő jogszerű , a célszerűségi és
gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő előkészítésében.
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b) A
fejlesztési
célok
megvalósítását
elősegítő
pályázatok feltárásában és előkészítésében való közreműködés .
c) Közreműködés a polgármester és az alpolgármester munkájának segítésében.
2.) A Képviselő-testület döntései végrehajtása területén:
a) Közreműködés az önkormányzati rendeletek előkészítésében ,
felülvizsgálatában , a hatályos rendeletek felülvizsgálatát követő egységes
szerkezetbe foglalásában.
b) Kintlévőségek behajtása érdekében szükséges intézkedések megtétele.
d) Szakszerű tájékoztatás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a
polgármesternek , és a képviselő-testületnek.
e) Közreműködés a község arculatának , rendjének , tisztaságának javításában , a
település tisztasággal összefüggő hatósági intézkedések megtétele.
3.) A hatósági munka területén:
a) Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és
jogszerűség biztosítása , az eljárási határidők szigorú betartása.
b) Az elektronikus közigazgatás alkalmazásának kiterjesztése a lakosság körében, a
lakosság elektronikus és egyéb tájékoztatási színvonalának emelése.
c) Az önkormányzat által működtetett honlap naprakész állapotának létrehozása , a
naprakészség fenntartása.
d) Ügyfélbarát , humános és jogkövető ügyintézés.
e) A 2004. évi CXL törvény (Ket.) hatálya alá tartozó ügyek gyors , jogszerű
intézése , különös tekintettel az eljárási határidők betartására.
f) A szociális ellátási formák , - és az ezekkel kapcsolatos igazgatási feladatok
változásaival összefüggő előkészítő és végrehajtó munkában való közreműködés ,
különös tekintettel a települési segélyezés szabályrendszerének kidolgozásában.
g) A helyi adók alapját képező adótárgyak feltárása (építményadó), a kintlévőségek
behajtása iránti intézkedések következetes , jogszerű végrehajtása.
h) Az irattári fegyelem betartása.
4.) A gazdálkodással kapcsolatos munka területén:
a) Az új számviteli rendszer teljes körű kiépítése az önkormányzat és az
intézmények könyvvitelében.
b) A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan
teljesítése.
c) Az átmenetileg szabad pénzeszközök optimális lekötésére történő felhívása a
döntéshozónak.
d) Aktív közreműködés a kintlévőségek csökkentésében , azonnali reagálás a
kintlévőségek halmozódásának elkerülése érdekében.
Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt , hogy a meghatározott kiemelt célok , valamint a
módszertani ajánlás figyelembe vételével 2015.március 31. napjáig a Lesenceistvándi Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.
Felelős . dr. Gelencsér Ottó
jegyző
Határidő: 2015.március 31. , illetve folyamatos
Lesenceistvánd , 2015. január 22.
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Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

