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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 130. §-a
értelmében – az előző évekhez hasonlóan – 2019. évre vonatkozóan is meg kell határozni a
közigazgatási szerv kiemelt céljait. Ennek, valamint a köztisztviselő munkakörének figyelembe
vételével meghatározott, egyénre kidolgozott teljesítménykövetelmények alapozzák meg a
köztisztviselő munkateljesítményének évenkénti kétszeri értékelését.
A teljesítményértékelés lényege a köztisztviselő teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérése,
mérése, célja pedig, hogy a közszolgálati jogviszonyban állók mind magasabb szakmai színvonalon,
hatékonyabban lássák el igazgatási tevékenységüket. Ez a cél csak akkor érhető el, ha valamennyi
köztisztviselő megismeri, elfogadja és támogatja a helyi önkormányzat szándékait, célkitűzéseit.
Az így megfogalmazott célok az önkormányzat működésére, a közigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a T. Képviselő-testület által
megfogalmazott feladatok végrehajtására terjednek ki.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2019. január 21.

dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző
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Határozat
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői 2019. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat a
következők szerint határozza meg:
- A Képviselő-testület által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a hozott határozatok
maradéktalan végrehajtása.
- A jogszabályok módosításának figyelemmel kísérése, az új rendelkezések elsajátítása és azok
jogszerű alkalmazása.
- Ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű közigazgatás megvalósítása az ASP rendszer
használatával.
- Az önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok csökkentésére, a
kintlévőségek behajtására és az ellenőrzési tevékenység fokozására.
- Költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélő működés megvalósítása a Közös Önkormányzati
Hivatal és az intézmények vonatkozásában 2019. évben.
- Folyamatos önképzés, a központilag,
továbbképzéseken való részvétel.
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- A lezárt, az előírt fenntartási időszakban álló, és a benyújtandó pályázatok szabályszerű
kezelése, az előírt kötelezettségek határidőben történő teljesítése.
- A 2019. évi Európai Parlamenti képviselőválasztás, valamint helyi önkormányzati választás
szabályszerű lebonyolítása.
- A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői
2019. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározására intézkedjen.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző
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