Előterjesztés
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. február 28-i ülésére.
Tárgy: A köztisztviselők részére meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező
2008. évi célok meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) és (5) bekezdése
tartalmazza azokat a rendelkezéseket, melyek alapján a képviselő-testület a köztisztviselőkkel
szemben támasztott teljesítménykövetelmények alapját képező célokat meghatározza.
A teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok:
- A teljesítménykövetelmények alapját meghatározó célok elfogadása
- A teljesítménykövetelmények meghatározása
- A követelmények teljesítésének értékelése
- A teljesítményértékeléstől függően a személyi juttatások differenciálása
A képviselő-testületi határozattal elfogadott teljesítménykövetelményi célok alapján:
- a polgármester meghatározza a jegyző 2008. évi teljesítménykövetelményeit;
- a jegyző meghatározza az önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők
teljesítménykövetelményeit.
A 2008. évre meghatározott teljesítménykövetelmények teljesítésének értékeléséről a jegyző
vonatkozásában a polgármester, az önkormányzati hivatal köztisztviselői vonatkozásában a
jegyző gondoskodik.
A teljesítményértékelés célja:
- a köztisztviselők megfelelő szakmai tevékenységének biztosítása,
- tevékenység színvonala emelésének ösztönzése,
- az önkormányzati célok érvényre juttatása a köztisztviselők tevékenységében,
A mellékelt határozati javaslatban foglalt - a teljesítménykövetelmények alapján képező –
célok alapján az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározhatók.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Nyergesújfalu, 2008. február 18.

Adolf Józsefné
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT
Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
tekintetében 2008. évre a következő kiemelt teljesítménycélokat állapítja meg:
I. A köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok:
1. Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása és hatékony
felhasználása. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása során a
gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása a célszerűségi, hatékonysági és a
takarékossági szempontok alapján. Folyamatosan rendelkezésre álljanak a település
helyzetére, illetve annak változásaira vonatkozó információk , előrejelzések, elemzések.
2. Az önkormányzati ciklusprogramban megfogalmazott fő feladatok megvalósításához
szükséges források megszerzését elősegítő pályázati lehetőségek felkutatása, a sajáterő
biztosítása mellet az európai –uniós források leghatékonyabb kihasználása.
3. Az ügyfélbarát, szolgáltató jellegű ügyintézés fejlesztése. A helyi humán-erőforrás
gazdálkodás területén a magasan képzett, feladatát eredményesen ellátó személyi
állomány biztosítása és fejlesztése.
4. A település lakókörnyezetének fejlesztése, a közparkok, zöldterületek állapotának javítása.
Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok és egyéb vagyontárgyak állagmegóvása,
karbantartása, szükség szerinti fejlesztése.
II. A kiemelt célokból adódó 2008. évi feladatok:
1. Az adóellenőrzési tevékenység fokozásával növekedjenek az önkormányzat adóbevételei.
2. Pályázatfigyelő rendszer működtetése. Pályázati lehetőségek kihasználása.
3. A határidőn belüli tisztességes ügyintézéshez való jog maradéktalan betartása.
4. A polgármesteri hivatal hatósági és szervezési feladatainak ellátása.
5. Az elektronikus információ kezelés fejlesztése, az elektronikus ügyintézésre való
felkészülés. Regisztrált iktatórendszerre való áttérés megvalósítása.
6. Népszavazás zökkenőmentes lebonyolítása.
7. A körzetközponti feladatellátás ellátás során a körzetközponti településekkel való
együttműködés minél jobb kihasználása.
8. A közterületek rendjének, használatának, tisztaságának szervezett ellenőrzése. Közterületellenőrzés hatékony működtetése.
9. A folyamatban lévő építkezések kivitelezési munkáinak folyamatos ellenőrzése, nyomon
követése, az engedélytől eltérő kivitelezések megelőzése.
Határidő: 2008. március 15.
Felelős: Adolf Józsefné jegyző
Miskolczi József polgármester

