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A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező

kiemelt célokról

2012. évre

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény / továbbiakban Ktv. / 

2001.  július  1-jétől  hatályos  átfogó  módosítása  a  köztisztviselői  életpálya  programban 

meghatározott  elvek és szempontok figyelembe  vételével  új  jogintézményként  bevezette  a 

köztisztviselők munkateljesítménye értékelésének rendszerét.

A köztisztviselők teljesítményértékeléséhez a képviselő-testület évente megállapítja a 

kiemelt célokat.

A  kiemelt  célok  alapján  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  által  megállapított 

teljesítménykövetelmények  figyelembe  vételével,  legkésőbb  a  tárgyév  végéig  értékeli  a 

köztisztviselő egyéni teljesítményét.

A Ktv. A teljesítményértékelés tartalmi és módszertani kérdéseiről nem rendelkezik. A 

Ktv. 34. §./1/ bekezdése szerint „ A köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a 

közigazgatási  szerv  kiemelt  céljainak  figyelembe  vételével  meghatározott 

teljesítménykövetelmények  alapján  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  évente  mérlegelési 

jogkörében eljárva írásban értékeli. „

A helyi önkormányzatok esetében a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző a képviselő-

testület  által  kijelölt  célok  alapján  évente  határozza  meg  a  köztisztviselő 

munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket.

A  jegyző  esetében  a  polgármester  állapítja  meg  a  tárgyévre  vonatkozó 

teljesítménykövetelményeket, majd az értékelésről tájékoztatja a képviselő-testületet.

A Ktv.  43.  §./4/  bekezdése  alapján a  hivatali  szervezet  vezetője  át  nem ruházható 

hatáskörben  a  megállapított  személyi  juttatások  előirányzatán  belül  az  egyéni 

teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz 
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tartozó  alapilletményét  legfeljebb  50  %-kal  megemelheti,  vagy  legfeljebb  20  %-kal 

csökkentett mértékben állapíthatja meg.

A  köztisztviselő  egyéni  éves  teljesítményértékelés  célja,  hogy  növekedjék  a 

közszolgálati  jogviszonyban  állók  igazgatási  teljesítménye,  javuljon  munkájuk  szakmai 

színvonala. A kormányzati munka hatékonysága megkívánja, hogy minden köztisztviselő úgy 

végezze  a  napi  szakmai  munkáját,  hogy  a  mindenkori  kormányzat  /  önkormányzat 

szándékaival, kitűzött közigazgatási céljaival összhangban legyen.

A  kiemelt  célok  egyértelmű  és  pontos  meghatározása  a  köztisztviselői 

teljesítményértékelés egyik legfontosabb alapját jelenti.

A teljesítményértékelés alapját képező átfogó és kiemelt célok meghatározásánál elsősorban

- az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában és ügyrendjében foglaltakat

- az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt akcióprogramokat

- a település fejlesztési teendőit

- a közszolgáltatások minőségi színvonalának emelését

- a térségi együttműködés erősítését

- a humánus és jogszerű hivatali működéshez kapcsolódó elvárásokat

- a helyi intézményrendszer továbbfejlesztésével összefüggő feladatokat kell figyelembe 

   venni.

A  teljesítménykövetelmények  megállapításakor  a  közigazgatási  szerv  kiemelt  céljainak 

meghatározása  mellett  a  köztisztviselő  munkakörét  is  figyelembe  kell  venni,  melyek  a 

munkaköri  leírásokban  kerülnek  rögzítésre.   A  képviselő-testület  által  elfogadott  kiemelt 

célok  alapján  kerül  sor  az  ágazati  célok  meghatározására,  mely  a  jegyző  esetében  a 

polgármester, a hivatal dolgozói tekintetében a jegyző feladata.

Minden köztisztviselőnek feladata, hogy a lakossággal való kapcsolattartás során a lakossági 

ügyintézést  segítse.  Erre  szolgálnak  a  különböző  nyomtatványok,  melyek  körét  célszerű 

szélesíteni mind a köztisztviselő, mind az ügyfél ügyintézésének megkönnyítése érdekében.

Jelentős változások várhatóak több, az önkormányzatokat érintő törvényeknél. Módosítják a 

választójogi törvényt, új önkormányzati törvény kerül elfogadásra. Az önkormányzati törvény 

átalakítja  a  jelenlegi  hivatali  szervezetet,  várhatóan  2013.  január  1-jétől  lép  hatályba. 

Rendelkezései  végrehajtása,  és  a  változások  előkészítése  sarkalatos  feladat  lesz  a  hivatali 

dolgozók számára. 
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Az Önkormányzat kiemelt céljának 2012. évre vonatkozóan az alábbiakat javaslom:

1.) A szakmai ismeretek fejlesztése érdekében továbbképzéseken, szakirányú képzéseken
    való részvétel, jogszabályi ismeretek bővítése.

2.)  A  pályázati  lehetőségek  kihasználása.  Elnyert  pályázati  projektek  végrehajtása, 
pontos, határidőben történő pénzügyi elszámolása.

3.) Intézményekkel való kapcsolattartás, intézmények működési feltételének biztosítása, 
takarékos gazdálkodás ellenőrzése

4.)  A  lakossági  ügyintézés  jellegének  növelése,  a  polgárbarát  igazgatási  eszközök, 
módszerek érvényesülése, ügyfélcentrikus ügyintézés

5.) A hivatal döntés előkészítés szerepének növelése    

6.)  A hatályba lépő új  önkormányzati  törvény és  végrehajtási  rendeleteinek nyomon 
követése.  Felkészülés  a  törvény  változásainak  végrehajtására,  a  változások 
folyamatos előkészítése.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiket tegyék fel, és 

az önkormányzat 2012. évre meghatározott kiemelt céljait szíveskedjenek elfogadni.

Pereszteg, 201. december 13.

                 Sellei Tamás

                 polgármester


