3. számú bejelentés
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. január 26-i ülésére
Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban 2010. évben előírandó teljesítménykövetelmények
alapját képező célok meghatározása
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testületnek a teljesítménykövetelmények alapját képező célokat tárgyévre előre
kell meghatároznia, és ez alapján a jegyző állapítja meg az egyéni
teljesítménykövetelményeket.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 2001.
július 1-jétől hatályos átfogó módosítása a köztisztviselői életpálya programban
meghatározott elvek és szempontok figyelembevételével új jogintézményként bevezette a
köztisztviselők munkateljesítménye értékelésének rendszerét.
A helyi önkormányzatok polgármesteri hivatalainál foglalkoztatott köztisztviselői személyi
állományt érintően a Ktv. rögzíti, hogy az egyéni, köztisztviselői teljesítménykövetelmények
alapját képező célokról évente a helyi önkormányzat képviselő-testülete dönt.
A helyi önkormányzatok esetében a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző a képviselő-testület
által kijelölt célok alapján ugyancsak évente határozza meg a köztisztviselő
munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítmény-követelményeket. A jegyző
esetében a polgármester állapítja meg a tárgyévre vonatkozó teljesítménykövetelményeket,
értékeli teljesítményét és az értékelésről tájékoztatja a képviselő-testületet.
Tisztelt Képviselő-testület!
Talán már unalmas, hogy évről-évre nehéz gazdasági helyzetet prognosztizálok, ezért
pénzügyi területen a hatékony gazdálkodás, a takarékosság, a pályázati lehetőségek
kiaknázása, a kistérségi együttműködés bővítése, valamint a kintlévőségek behajtását
javasolom kiemelt céloknak. A gazdasági környezet, az önkormányzatok finanszírozása azóta
sem javult, ezért milyen új célokat lehet megfogalmazni? 2010-ben ezért ezeket a célokat csak
még fokozottabban kell érvényesíteni. Az igazgatás területén pedig a már korábban is
megfogalmazott ügyfélbarát közigazgatás további erősítése lehet a cél, mivel az elektronikus
ügyintézést kötelezővé teszi a Ket. módosítása. Jelenleg a „Hivatali Kapu” használatával már
küldünk és fogadni is képesek vagyunk elektronikus iratokat, azonban ez még
„gyerekcipőben” jár. A most fejlesztett és szerveződő ASP rendszerhez való
csatlakozásunkkal jelentősen leegyszerűsödne és bővülne a kitölthető és fogadható
elektronikus nyomtatványok, iratok köre. Ez egy központi szerver, amelyet az akár regionális
szinten csatlakozó önkormányzatok közösen használnak. A csatlakozás lehetőségét és
feltételeit most vizsgáljuk.
Határozati javaslat:
…/2010.(I.26.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatalban előírandó teljesítménykövetelmények alapját képező célokat
2010. évben a következőkben határozza meg:
- takarékos és hatékony gazdálkodás,
- pályázati lehetőségek kiaknázása,
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- kintlévőségek behajtása,
- kistérségi együttműködés megtartása, bővítése.
Igazgatási területen:
- a közszolgáltatások minőségi színvonalának emelése,
- a hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok végrehajtása.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti célok végrehajtására a konkrét
teljesítménykövetelményeket írják elő.
Határidő: 2010. január 31.

Medgyesegyháza, 2010. január 16.
Gácsér Béla
jegyző
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