ELŐTERJESZTÉS
Uraiújfalu,Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád Községi
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2017. december 14-i együttes képviselő-testületi
ülésére
Tárgy: A 2018. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok
meghatározása
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezik a
teljesítményértékelésről, melynek kötelező és ajánlott elemei vannak. A teljesítményértékelés
évenkénti együttes eredménye alapozza meg a köztisztviselő minősítését. Minősíteni az első
teljesítményértékeléstől számított egy évet követően kell.
A fentiekhez szükséges, hogy a Képviselő-testületek egyértelműen és pontosan meghatározzák
azokat a kiemelt célokat, amelyek teljesítését a köztisztviselőktől, a Közös Önkormányzati Hivataltól
elvárják.
A munkáltatói jogkör gyakorlója ezen átfogó célok alapján egyénekre bontva állapítja meg a
követelményeket.
A helyi célok meghatározásánál figyelemmel kell lenni az önkormányzatok számára meghatározott
feladatokra, a központi jogszabályokra, a helyi rendeletekre, valamint az adott évben aktuálisan
jelentkező feladatokra.
A 2018. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározására
az alábbi javaslatot teszem:
1.) Testület munkáját segítve:
Közreműködés a képviselő-testületek napirendi pontjai szerinti, valamint egyéb testületi döntést
igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítésében, szakszerű, a jogszabályoknak megfelelő,
célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel a Képviselőtestületi döntések szakmai megalapozásában
2.) Hatósági munka területén
Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítása, az
eljárási határidők betartása
3.) Gazdálkodással kapcsolatban
ASP rendszerhez további szakrendszereihez való csatlakozás, átállás feladatainak maradéktalan,
határidőre történő végrehajtása.
A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan, határidőre történő
teljesítése. A gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok rendelkezéseinek betartása.
4.) 2018. évben jelentkező speciális feladatokkal kapcsolatban
Közreműködés a 2018. évi országgyűlési,választások szakszerű lebonyolításában
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a köztisztviselők 2018.
évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat a javaslatnak megfelelően
elfogadni szíveskedjenek.
Uraiújfalu, 2065. december 16.

Dr. Husz Norina
jegyző

Határozati javaslat:
…................... Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Uraiújfalui Közös Önkormányzati
Hivatal köztisztviselői 2018. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat az alábbiak
szerint határozza meg:
A 2017. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célok a következők:
2.) . Testület munkáját segítve:
Közreműködés a képviselő-testületek napirendi pontjai szerinti, valamint egyéb testületi döntést
igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítésében, szakszerű, a jogszabályoknak megfelelő,
célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel a Képviselőtestületi döntések szakmai megalapozásában
3.) Hatósági munka területén
Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítása, az
eljárási határidők betartása
4.) Gazdálkodással kapcsolatban
ASP rendszerhez további szakrendszereihez való csatlakozás, átállás feladatainak maradéktalan,
határidőre történő végrehajtása.
A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan, határidőre történő
teljesítése. A gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok rendelkezéseinek betartása.
5.) 2018. évben jelentkező speciális feladatokkal kapcsolatban
Közreműködés a 2018. évi országgyűlési,választások szakszerű lebonyolításában

A képviselő-testület felkéri a székhelyközség polgármesterét, hogy 2018. március 25-ig
gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőinek egyéni teljesítménykövetelményeit 2018. március 31. napjáig határozza meg.
Felelős: Vargyai Vilmos polgármester Uraiújfalu, dr. Husz Norina jegyző
Határidő: 2018.03.25. illetőleg 2018.03.31.

