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Tisztelt Képviselő-testület! 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. §-a alapján a képviselő-
testületnek 2011. évre vonatkozóan is meg kell határozni a köztisztviselők 
munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelmények alapját képező, 
ún. kiemelt célokat. Az így meghatározott kiemelt célok, követelmények alapján a 
munkáltatói jogkör gyakorlója – köztisztviselők esetén tehát a jegyző – előre, írásban, 
egyénenként állapítja meg a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselővel szemben támasztott 
követelményeket, és legkésőbb a tárgyév végéig értékeli a köztisztviselő teljesítményét. 
 
A mellékelt határozati javaslatban az önkormányzat kiemelt céljai – a könnyebb 
áttekinthetőség, valamint a célok munkakörökre való lebonthatósága érdekében – szervezeti 
egységenként kerülnek meghatározásra.   
Szervezeti egységek:  
   a.) Hatósági Iroda 
   b.) Közgazdasági Iroda 
   c.) Önkormányzati Iroda 

d.) Kistérségi Iroda 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2011. évre vonatkozóan az előterjesztéshez 
csatolt kiemelt célokat állapítsa meg.  
 
 

Határozati javaslat 
 
1. Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény 34. § (3) bekezdése alapján a köztisztviselők munkateljesítményének értékeléséhez 
szükséges teljesítmény-követelmények alapját képező, 2011. évi kiemelt célokat a határozat 
mellékletében foglaltaknak megfelelően határozza meg.  
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a jegyzővel szembeni 
teljesítménykövetelményének kidolgozásáról. A jegyző teljesítményértékelését 2011. december 
31-ig végezze el, és arról tájékoztassa a testületet.  
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3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Ktv. 34. § (4) bekezdésben foglaltak szerint a 
kiemelt célok alapján írásban állapítsa meg 2011. évre vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőivel szemben támasztott teljesítménykövetelményeket és 2011. december 31-ig 
értékelje munkateljesítményüket. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester, dr. Szatmári Ibolya jegyző 
 
 
 
Lengyeltóti, 2010. december 8. 
 
 
        dr. Szatmári Ibolya 
                  jegyző 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
 
   dr. Bek Melinda 
hatósági irodavezető 
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Melléklet a …../2010. (…..) számú képviselő-testületi határozathoz 

 
 

A teljesítménykövetelmények alapját képező kiemel célok 
 
 
I.  Átfogó, valamennyi irodát (köztisztviselőt) érintő teljesítmény-követelmények alapját 

képező kiemelt célok: 
 

1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2011. január 1-jétől hatályos módosításainak 
gyakorlati alkalmazása, különös tekintettel: 

a.) ügyintézési határidők betartása, 
b.) a közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazott ügyirat kísérő lap 

szakszerű vezetése, 
c.) az egyéni iktatókönyvek havi lezárása a Polgármesteri Hivatal Egyedi 

Iratkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően. 
2. A Polgármesteri Hivatal közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének 

teljesítéséről szóló szabályzatának betartása. 
3. Követelmény a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel való 

rendelkezés, az adott munkakör ellátásához szükséges jogszabályi háttér biztos 
és pontos ismerete, a változások figyelemmel kísérése, alkalmazása. 

4. Követelmény a pontos, precíz munkavégzés. A munkavégzés során a 
rendelkezésre álló iratokból más, az adott szakterületen jártas ügyintéző is el 
tudjon igazodni a helyettesítés, belső munkaszervezési feladatok 
zökkenőmentes végrehajtása érdekében. 

5. Követelmény a feladatok felelősséggel, megfelelő segítőkészséggel való 
ellátása. 

 
 
 
II. A Hatósági Iroda feladatkörébe tartozó kiemelt célok 
 
a) Okmányiroda 

- a Ket. 2011. január 1-jétől hatályos módosításának gyakorlati alkalmazása  
- a 2010. decemberében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 

Hivatala által végzett átfogó ellenőrzés során feltárt hiányosságok 
megszüntetése (az ellenőrzés tapasztalatairól az írásos összegzés még nem 
érkezett meg) 

 
b) Gyámhivatal 

- a Ket. 2011. január 1-jétől hatályos módosításának gyakorlati alkalmazása  
- szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perek indítása és az átmeneti 

neveltek tartós nevelésbe vétele, örökbe fogadhatóvá nyilvánítások és 
örökbeadások ügyintézése a lehető leggyorsabb határidővel 

- jegyzői hatáskörben lévő gyámügyi- és gyermekvédelmi feladatok ellátása, 
szoros együttműködés a jelzőrendszer tagjaival 
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- a felettes szervek által végzett ellenőrzések eredményeinek figyelembe vétele a 
gyámsági, gondnoksági kapcsolattartási, örökbe-fogadhatóvá nyilvánítási 
ügyekben 

- különös figyelmet kell fordítani a családi pótlék folyósításának 50 igazolatlan 
óra esetén történő felfüggesztése esetén követendő eljárásra 

 
c) Műszaki csoport 

- a Ket. 2011. január 1-jétől hatályos módosításának gyakorlati alkalmazása  
- engedély nélküli építkezések, valamint a közterület-használat fokozott 

ellenőrzése és bírságolása 
- helyi közterületek, ingatlanok településtisztaságának fokozott ellenőrzése, 

szankcionálása (parlagfű, szemét) 
- a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet módosításából eredően a telekalakítási 

engedély kérelmezők körére és az engedélyezési eljárások körére vonatkozó 
szabályok alkalmazása  

- az építéshatósági eljárási illeték változások gyakorlati alkalmazása 
 
d) Szociális ügyek 

- a Ket. 2011. január 1-jétől hatályos módosításának gyakorlati alkalmazása  
- a szociális törvény esetleges módosítása következtében az aktív korúak 

ellátására vonatkozó rendelkezések változásából eredő feladatok ellátása, 
döntésre való előkészítése: rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási 
támogatás helyébe lépő „bérpótló juttatás” 

- óvodáztatási támogatás iránti kérelmek döntésre való előkészítése 
- települési szilárd hulladék szállítási díj megfizetéséhez kedvezményt igénylők 

kérelmének döntésre való előkészítése 
- a RÁT helyébe lépő bérpótló juttatásra való átállás 

 
e) Anyakönyv, működési engedély, vállalkozói engedély ügyintézés 

- a Ket. 2011. január 1-jétől hatályos módosításának gyakorlati alkalmazása  
 
f) a telephely engedélyezés rendjéről szóló 358/2008.(XII.31.) Korm. rendelet gyakorlati 
alkalmazása  
 
g.) mezőgazdasági igazgatás 

- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rend. 
alkalmazása, különös tekintettel a fakivágási ügyekre közterületen 

 
 
III. Közgazdasági iroda feladatkörébe tartozó kiemelt célok 
 
a) Adóügyek 

- adóhátralék folyamatos csökkentése, a helyi adórendelet maradéktalan 
végrehajtása 

- legalább 10 db adóellenőrzés lefolytatása az egyéni vállalkozók és gazdasági 
társaságok körében 

- idegen helyről kimutatott adók behajtása 
- ÖNKADÓ program kiváltása WONKA INFO programra, a WONKA program 

használatának gyors és pontos elsajátítása 
- az iparűzési adóval kapcsolatos feladatok, határidők betartása 
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b) Gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

-     lakásbérleti díjakból, helyiségbérleti díjakból képződött hátralék csökkentése, az 
eredménytelen felszólítások esetén további eljárás kezdeményezése a kintlévőségek 
behajtására a Hatósági Iroda felé 
- az önkormányzat biztonságos működéséhez szükséges a költségvetés szigorú, 

takarékos végrehajtása 
- költségek helyes meghatározása és gazdaságossági szempontok érvényesítése 
- költségvetési rendelet szerinti gazdálkodás 
- könyvelés pontossága, az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének 

átláthatósága 
- a CT-Ecostat gazdasági és gazdálkodási programrendszer szakszerű alkalmazása 
- a pályázatokon elnyert, vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi 

feladatok hatékony ellátása 
- Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodásával kapcsolatos feladatok 

ellátása 
- beruházási feladatok pénzügyi lebonyolítása 
- vagyonkataszter nyilvántartási feladatok folyamatos ellátása a KATA program 

segítségével 
 
 
IV. Önkormányzati iroda feladatkörébe tarozó kiemelt célok 
 
a) Szervezési feladatok 

- képviselő-testület üléseinek előkészítése a Szervezeti és Működési 
Szabályzatokban foglaltaknak megfelelően 

- az SZMSZ-ek felülvizsgálata 2011. márciusáig, ehhez a rendelet-tervezetek 
összeállítása, véleményeztetése, előterjesztés a rendelet tervezetekről 

- önkormányzati rendeletek, határozatok naprakész nyilvántartása 
- önkormányzati rendeletek folyamatos egységes szerkezetbe foglalása és 

aktualizálása 
- a hivatali kapu, a hivatali központi e-mail (lengyeltoti@somogy.hu), illetve a 

jegyzői titkárság e-mail címére (lengyeltotijegyzo@somogy.hu) érkező 
küldemények folyamatos figyelemmel kísérése, az érkező üzenetek kinyomtatása, 
a napi postában történő elhelyezése, az EAR rendszer napi figyelemmel kísérése 

- tanúsítvánnyal rendelkező E-iktat iratkezelési szoftver gyakorlati alkalmazása, az 
iktatókönyvek szabályzatnak megfelelő vezetése, lezárása. Az elektronikus 
tájékoztatási kötelezettségnek megfelelő negyedéves ügyforgalmi statisztika 
elkészítése 

- termőföld-elővásárlási és haszonbérleti hirdetmények kormányzati portálon 
(www.magyarorszag.hu) történő megjelenítése a 225/2008.(IX. 9.) Korm. rendelet 
szerint  

- hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására szolgáló 
ösztöndíjpályázattal (Bursa Hungarica) kapcsolatos feladatok ellátása 

 
b) Munkaügyi feladatok 

- köztisztviselők szakmai képzésének, továbbképzésének szervezése 
- a foglalkoztatás bővítésének lehetséges módozatai tekintetében a munkanélküliek 

munkához jutásának elősegítése („bérpótló juttatás” lép a RÁT helyébe, a 
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módosító jogszabályok még nem jelentek meg), napi szoros együttműködés a 
Kistérségi Irodával 

- köztisztviselők minősítése, teljesítmény-értékelése 
 
 
V. Kistérségi Iroda feladatkörébe tartozó kiemelt célok 
 

- kistérségi honlap (www.poganyvolgy.hu) és Lengyeltóti Város honlapjának 
(www.lengyeltoti.hu) folyamatos frissítése és közérdekű adatokkal való feltöltése a 
közzétételi kötelezettségről szóló szabályzat szerint 

- szociális- és egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó ügyek vitele (háziorvosi 
szolgálat, központi orvosi ügyelet, védőnői hálózat) 

- a PTKT üléseinek előkészítése, kapcsolattartás, együttműködés a kistérség 
polgármestereivel 

- kistérségi közoktatás-fejlesztési terv és kistérségi közoktatási esélyegyenlőségi terv 
aktualizálása 

- pályázatok koordinálása, lebonyolítása: 
� ÁROP 1.1.5 C. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és 

együttműködési kapacitásának megerősítése 
� TÁMOP 3.2.3 Tanulással a kistérségünkért 
� TÁMOP 5.1.3 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők 

integrációjáért 
� TIOP 1.2.5 Iskolapadtól a tanulópadig 
� TÁMOP 5.1.1 A Lengyeltóti kistérség komplex roma foglalkoztatási 

programja 
� TÁMOP 6.1.2 A Lengyeltóti Kistérség egészségterve 
� TÁMOP 3.3.7 Az IPR kiterjesztése a Pogányvölgyi Kistérség 

iskoláiban és óvodáiban 
� Új munkahelyek a sikerért 

- pályázati úton meghirdetett kistérségi szabadidő-sport programok és sport 
táborozási programok szervezése 

- belső ellenőrzési feladatok ellátása 
- önkormányzati minőségirányítási program felülvizsgálata 
- kistérségi közoktatás-fejlesztési terv felülvizsgálata 
- kistérségi szolgáltatás-szervezési koncepció felülvizsgálata 

 
 
 
 
Lengyeltóti, 2010. december 14. 
 

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 
 
 
 


