
   
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 



  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 130. § (1) 
bekezdése alapján a kormánytisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója 
mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli (teljesítményértékelés).  
 

A teljesítményértékelés a közszolgálati jogviszonyban állók munkájának folyamatos, évenkénti 
áttekintését jelenti, ezzel is ösztönözve a köztisztviselőket a felelősségteljes, hatékony ügyintézésre, 
a felkészültség szinten tartására és javítására.  
 

A teljesítményértékelés célja a köztisztviselő teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérése, 
mérése, célja pedig, hogy a közszolgálati jogviszonyban állók mind magasabb szakmai színvonalon, 
hatékonyabban lássák el igazgatási tevékenységüket.  
 
 

A hatályos Kttv. nem rendelkezik a teljesítménykövetelmények alapját képező célok Képviselő-
testület általi elfogadásáról, de továbbra is fontosnak tartjuk a Képviselő-testület közreműködését, 
különös tekintettel arra, hogy az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket a hivatal 
közszolgálati tisztviselői látják el.  
A munkáltató a testület által meghatározott átfogó célok alapján egyénekre lebontva állapítja meg a 
követelményeket.  
 
A munkáltatói jogkör gyakorlója – jegyző esetében a polgármester – tárgyév január 31-ig 
meghatározza az értékelt személy első féléves, illetve éves munkaköri egyéni 
teljesítménykövetelményeit. Az értékelő vezetőnek – az értékelt személlyel történt előzetes 
megbeszélést követően – tárgyév július 15-ig meg kell határoznia az értékelt személy második féléves 
munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeit.  
Minden értékelt személy részére meg kell határozni legalább három, legfeljebb négy munkaköri 
egyéni teljesítménykövetelményt, valamint elő kell írni kompetencia alapú munkamagatartás 
értékelési tényezők alkalmazását.  
 
A munkáltatói jogkör gyakorlójának évente kétszer, a tárgyév első félévére vonatkozó 
teljesítményértékelési elemeket június 15. és július 15. között, a tárgyév második félévére, valamint 
egész tárgyévre vonatkozó teljesítményértékelési elemeket a tárgyévet követő év január 1. és január 
31. között kell mérnie, illetve értékelnie. Jegyző esetében a polgármester értékeli a teljesítményt.  
 
 
A teljesítményértékelési célokat és a feladatokat úgy kell meghatározni, hogy azok az egyes 
köztisztviselőkre – a jegyző által – lebontva, egyéni teljesítménykövetelményként számon kérhetőek, 
mérhetőek legyenek az egyéni teljesítményértékelést végző vezető számára és szolgáljon alapul a 
köztisztviselő rendszeres minősítésének.  
 

A Kttv. 133. § (1) bekezdése alapján a jegyző át nem ruházható hatáskörében, a megállapított 
személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában 
teljesítményértékelése alapján a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési 
fokozathoz tartozó illetményét december 31. napjáig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal 
megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.  
 
A teljesítményértékelés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának megsemmisítése iránt a 
köztisztviselő közszolgálati jogvitát kezdeményezhet. 
 
 



  

A kiemelt köztisztviselői célok meghatározása az alábbi jogszabályokban, dokumentumokban 
foglaltak alapján készült: 
o Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,  

o a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,   

o az Önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.22.) 
önkormányzati rendelet, 

o Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi Munkaterve. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat 
elfogadására! 
 
 

 
 

                            
    

 
   

                              
                              

 1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő- Képviselő-
testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 130. §-a alapján a teljesítmény-követelmények 
alapját képező, 2018. évi kiemelt köztisztviselői célokat a 
mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

   

      

 2. A Képviselő-testület felkéri Dr. Görög István jegyzőt, hogy a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott 
2018. évi teljesítménykövetelményeket a mellékletben 
meghatározott kiemelt köztisztviselői célok alapján határozza 
meg. 

   

      

 3. A Képviselő-testület felkéri Bodorkós Ferenc polgármestert, 
hogy Dr. Görög István jegyzővel szemben támasztott 2018. évi 
teljesítménykövetelményeket a mellékletben meghatározott 
kiemelt köztisztviselői célok alapján határozza meg. 

   

                              
     Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester 

Dr. Görög István jegyző 
   

     Határidő: azonnal, illetve 2018. február 28. (2-3. pont)   
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a teljesítményértékelés alapját képező, 2018. 
évre szóló kiemelt köztisztviselői célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 

2018. évi kiemelt köztisztviselői feladatok 
 

1. A közigazgatási ügyek intézése során a 2018. január 1-jén hatályba lépő általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. CL. törvény 
rendelkezéseinek megfelelő ügyintézés,  

2. Az Application Service Provider (ASP) rendszer szakrendszerinek működésével kapcsolatos 
feladatok ellátása; 
 

3. Közreműködés az önkormányzati épület-felújítási, energetikai korszerűsítési pályázatok 
(Apponyi Albert Általános Iskola, Gyöngyös-kert Óvoda, Idősek Klubja, Polgármesteri Hivatal), 
járdafelújítási munkálatok előkészületi, megvalósítási és elszámolási feladatokban. 

 

4. A 2018. évi országgyűlési választás szabályszerű lebonyolítása. 
 

5. A 2018. január 1-jétől induló elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása.  

 

 

A Képviselő-testület, valamint a bizottságok működésével kapcsolatos feladatok 

1. A képviselő-testületi ülések, közmeghallgatások, lakossági fórumok munkaterv szerinti 
előkészítése; 

2. A képviselő-testületi előterjesztések Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 
tartalommal és a testület éves munkatervében meghatározott határidőre történő elkészítése;  

3. Az elfogadott képviselő-testületi döntések végrehajtása. 

4. Közreműködés a bizottságok működésének koordinálásában, működéssel kapcsolatos 
szabályzatok és dokumentumok elkészítésében. 

5. A hatékony, jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása, a települési önkormányzati 
képviselői munka segítése.  

6. A rendeletek, határozatok hatályosulásának folyamatos vizsgálata, a szükséges módosítások 
időbeni előterjesztése. 

 
 

A gazdálkodással és vagyonkezeléssel összefüggő kiemelt célok 

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló szakszerű, 
határidőben történő elkészítése. 

2. A 2018. évi költségvetés célszerűségi, a hatékonysági és takarékossági szempontok alapján, 
határidőre történő elkészítése, úgy, hogy a pénzügyi egyensúly és az intézmények 
működőképessége folyamatosan biztosítva legyen. 

3. Az Önkormányzat bevételeinek növelése a helyi adóbeszedés hatékonyságának növelésével, a 
kintlévőségek behajtásával. 

4. Az Önkormányzati vagyon gazdaságos és ésszerű működtetése, a vagyon-kataszter folyamatos 
és naprakész, a jogszabályi előírásoknak megfelelő vezetése.  

5. A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás 
előkészítése, lebonyolítása. 



  

Hatósági munka, az állampolgárok ügyeinek intézése 

1. az ügyintézés során kiemelt figyelmet kell fordítani az ügyfelekkel való udvarias, kulturált és 
befolyásmentes, ugyanakkor személyre szabott bánásmódra, még inkább meg kell felelni a 
szolgáltató és az ügyfélbarát közigazgatás követelményének. 

2. az államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek jogszabályoknak megfelelően, egyszerűen 
és gyorsan, a határidők betartásával történő intézése. 

 
 

Humánpolitikai célkitűzések 

1. A köztisztviselők szakmai ismereteinek folyamatos fejlesztése.  

2. A munkaköri leírások, egyéni teljesítmény-követelmények meghatározása, aktualizálása.   

3. Folyamatos önképzés, a központilag, vagy munkáltató által elrendelt kötelező 
továbbképzéseken való részvétel.  


