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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2010. április 14-i ülésének
6. napirendjéhez
Tárgy: Köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása
Tisztelt Képviselő-testület!
A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény előírásai szerint a
köztisztviselők munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak
figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör
gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva értékeli.
A helyi önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a képviselőtestület dönt. A kijelölt célok alapján kerülnek meghatározásra a köztisztviselők
munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítmény követelmények. A helyi önkormányzat
a tárgyévre vonatkozó kiemelt célokat Szervezeti és Működési Szabályzata, éves munkaterve és a
kiemelten kezelt programok alapján állapítja meg.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot tárgyalja meg és fogadja
el.

Hejőbába, 2010. április 9.
Tisztelettel:
Juhász Barnabás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

A képviselő-testület megtárgyalta a Hejőbába Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező célok meghatározásáról
szóló javaslatot és az alábbi döntést hozta:
1. A jogszabályi rendelkezésekből eredő célkitűzések:
a.) A képviselő-testületi ülések szakmai, igazgatási és jogi előkészítése és lebonyolítása, az
ehhez szükséges feltételek biztosítása
b.) A képviselő-testület és a polgármester feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati és
hatósági ügyek előkészítése
c.) A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása
d.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény előírásai
szerint az államigazgatási hatósági feladatok előkészítése a döntéshozatalra, döntéshozatala
és a döntés végrehajtása
e.) A szociális és gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendeleteik módosításából eredő
feladatok végrehajtása
f.) Az önkormányzat vagyonának egységes és egyedi értékelése, a változások nyomon követése
és a vagyonkataszter karbantartása
g.) Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása
h.) A számviteli törvény a kapcsolódó jogszabályok, valamint az államháztartás szervezeti
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól szóló jogszabályokban
foglaltak maradéktalan betartása
2. Az önkormányzat fizetési kötelezettségének rendszeres, határidőben történő teljesítése
3. A költségvetés pénzügyi egyensúlyának biztosításához szükséges feladatok ellátása
4. Az országgyűlési képviselők 2010. évi megválasztásával összefüggő feladatok elvégzése.
5. A helyi önkormányzati és kisebbségi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi
választásával kapcsolatos feladatok elvégzése.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2010. december 31.

