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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 
2001. július 1-jétől hatályos átfogó módosítása a köztisztviselői életpálya programban 
meghatározott elvek és szempontok figyelembevételével új jogintézményként 
bevezette a köztisztviselők munkateljesítménye értékelésének rendszerét. A 
minősítés elkészítése során fel kell használni az éves teljesítményértékelések 
megállapításait is. A Ktv. a teljesítményértékelés tartalmi és módszertani kérdéseiről 
részletesen nem rendelkezik, de belügyminiszteri Ajánlás alapozza meg a 
teljesítményértékeléshez alkalmazandó módszereket. Az Ajánlás arra irányul, hogy 
elősegítse az egységes gyakorlat kialakítását, s támpontokat adjon a jogalkalmazók 
mindennapi felelősségteljes tevékenységéhez. Az előterjesztés előkészítésekor az 
Ajánlásban foglaltakat is figyelembe vettük. 
 
A köztisztviselők teljesítményértékelésének egyik feltétele, hogy a képviselő-testület 
évente meghatározza az ún. kiemelt célokat. A 2010. évben legkésőbb február 
végéig az ezzel kapcsolatos testületi döntést meg kell meghozni. Indokolt, és egyben 
célszerű a teljesítményértékeléssel együtt december végéig a munkáltatói 
intézkedéseket meghozni, ehhez viszont szükség van a decemberi testületi döntésre. 
Az előterjesztés erre tesz javaslatot.  

 
JOGSZABÁLYI  HÁTTÉR ÉS A HELYI SZABÁLYOZÁS INDOKAI 

 
A Ktv. 34. § (1) bekezdése szerint a köztisztviselő munkateljesítményét 
munkakörének és a helyi önkormányzat kiemelt céljainak figyelembevételével 
meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója 
évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli. A polgármesteri hivatal 



köztisztviselőit érintően a képviselő-testület évente meghatározza a 
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat.  
 
A Ktv. 34. § (4) bekezdése alapján a jegyző az önkormányzat kiemelt céljainak 
figyelembe vételével előre írásban állapítja meg a tárgyévre vonatkozóan a 
köztisztviselővel szemben támasztott teljesítménykövetelményeket. A megállapított 
teljesítménykövetelmények figyelembevételével legkésőbb a tárgyév végéig értékeli 
a köztisztviselők egyéni munkateljesítményét.  
 
A jegyző esetében a polgármester állapítja meg a tárgyévre vonatkozó 
teljesítménykövetelményeket, értékeli teljesítményét és az értékelésről tájékoztatja a 
képviselő-testületet. 
 
A kiemelt célok egyértelmű meghatározása megalapozza az egyéni 
teljesítménykövetelményeket, amelyek értékelése nélkül nem kerülhet sor a 
köztisztviselők alapilletményének eltérítésére. A Ktv. 43. § (4) bekezdése alapján 
ugyanis a jegyző át nem ruházható hatáskörében a megállapított személyi juttatások 
előirányzatán belül az egyéni teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő 
besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét legfeljebb 30 %-kal 
megemelheti, vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. 
Ehhez azonban feltétlenül szükséges, hogy már ebben az évben elvégezhető legyen 
a köztisztviselők teljesítményértékelése.  
 
A kiemelt célok megállapításához kapcsolódóan fontos jogi követelmény, hogy 
a képviselő-testület, illetőleg a polgármester, a jegyző, valamint a hivatal 
ügyintézője részére jogszabályban meghatározott államigazgatási hatáskör 
tekintetében konkrét utasításszerű feladatkijelölést nem határozhat meg. E 
követelmény a polgármesternek azon jogosultságára is vonatkozik, amikor a 
jegyző esetében megállapítja a tárgyévre vonatkozó konkrét 
teljesítménykövetelményeket. 
 

A belügyminiszter Ajánlást tett közzé a teljesítményértékelés gyakorlatban történő 
végrehajtására, amelynek szempontjait a közszolgálati szabályzat kiegészítése 

kapcsán érvényesítettük. 
 
 

 KIEMELT CÉLOK RENDSZERE 
 
 
A köztisztviselői egyéni éves teljesítményértékelés célja, hogy növekedjék a 
közszolgálati jogviszonyban állók igazgatási teljesítménye, javuljon munkájuk 
szakmai színvonala. A hivatali munka hatékonysága megkívánja, hogy minden 
köztisztviselő úgy végezze a napi szakmai munkáját, hogy az a mindenkori 
önkormányzat szándékaival, kitűzött közigazgatási céljaival összhangban legyen. 
Ehhez feltétlenül szükséges, hogy a képviselő-testület meghatározza a 2009. évre 
vonatkozó kiemelt célokat, amelyek akkor válhatnak az egyéni teljesítményértékelés 
alapjává, ha az önkormányzat környezetének, lehetőségeinek, adottságainak 
feltárására, a hosszú távú fejlődési célok, megoldások meghatározására, az 
erőforrások, szervezeti és működési feltételek hosszú távú kiegyensúlyozottságának 
biztosítására, valamint az alkalmazkodás képességének fenntartására irányulnak.  
 



A teljesítményértékelés a Ktv. rendelkezései alapján minden köztisztviselőre kiterjed. 
 

A köztisztviselők teljesítményértékelése szorosan összefügg minősítésükkel. A 
minősítésekben figyelembe kell venni az évenkénti teljesítményértékelések 

eredményét is. 
 
Az előterjesztésben szereplő kiemelt célok az alábbi döntéseken és 
dokumentumokon alapulnak: 
- az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata és ügyrendje; 
- az önkormányzat ún. ciklusprogramja; 
- az önkormányzat 2009. évi munkaterve; 
- az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt akcióprogramok; 
- az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt területeket érintő feladattervek.  
 
Mindezeken túlmenően figyelembe vettük:  
- a település fejlesztési teendőit;  
- a közszolgáltatások minőségi színvonalának emelését; 
- a helyi civil társadalommal való kapcsolattartást; 
- a térségi együttműködés erősítését; 
- a humánus és jogszerű hivatali működéshez kapcsolódó elvárásokat, valamint  
-    a helyi intézményrendszer továbbfejlesztésével összefüggő teendőket. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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A teljesítménykövetelmények alapját képező célok 
 
7.2.1. Az Önkormányzatra vonatkozó átfogó célkitűzések 
 
Az Önkormányzat (képviselő-testületi) működése és az Önkormányzati Hivatal 
tevékenysége során az átfogó célkitűzések csoportjai a következők: 

- a Képviselő-testület tájékoztatásához, 
- a gazdasági programhoz, 
- a lakosság széles körű tájékoztatásához és a közérdekű adatokhoz, 
- a döntés-előkészítéshez és végrehajtáshoz, 
- a szabálytalanságok kezeléséhez és megelőzéséhez, 
- a Képviselő-testület naprakész pénzügyi tájékoztatásához, 
- a feladatellátás hatékony és gazdaságos megszervezéséhez 

kapcsolódó célkitűzések. 
 
7.2.1.1. Célkitűzések a Képviselő-testület tájékoztatása vonatkozásában 
 
A jegyző az Önkormányzati Hivatal bevonásával folyamatosan gondoskodjon arról, 
hogy az önkormányzati tevékenységet érintő változásokról a Képviselő-testület 
időben és kellő részletezettséggel tájékoztatást kapjon. 
A tájékoztatásnak ki kell terjednie: 

- a kormányprogramokhoz, célkitűzésekhez kapcsolódó várható tendenciákra, 
annak Önkormányzatot érintő hatásaira, különös tekintettel a feladatellátásra és 
az Önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatására, 
- a jogszabálytervezetekre, 
- az elfogadott törvényekre, jogszabályokra. 

A tájékoztatás során ki kell térni arra, hogy az érintett változás várhatóan hogyan fog 
hatni az Önkormányzat, illetve annak intézményei feladatellátására, pénzügyi 
helyzetére. 
 
7.2.1.2. Célkitűzések a gazdasági programhoz kapcsolódva 
 
A Képviselő-testület gazdasági program alapján köteles működni, 
tevékenységét a programban előre meghatározott célrendszer szerint végezni. 
 
A gazdasági program  

- felülvizsgálatakor a jegyző feladata gondoskodni arról, hogy a munka 
során figyelembevételre kerüljenek 
- a célkitűzések megvalósíthatóságának szempontjai, különös tekintettel a 
költségvetési lehetőségekre,  
- a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok; 
- végrehajtása érdekében minden más önkormányzati döntést a gazdasági 
programnak alárendelten kell meghozni, az egyes döntés előkészítésnél 
tájékoztatást kell adni a döntés gazdasági programmal való kapcsolatáról. 

 
7.2.1.3. Célkitűzések a lakosság széleskörű tájékoztatása és a közérdekű adatok 
területén 
 



A Képviselő-testület célja, hogy 
a) a lakosság számára minél több információt jutasson el a képviselő-testület 
működéséről, hogy a lakosságot bevonja a döntés előkészítésbe, kikérdezze 
véleményét a lakosság széles körét érintő ügyekben; 
b) eleget tegyen a közérdekű adatokkal kapcsolatos feladatoknak, kidolgozza a 
közzététel helyi rendszerét. 

 
7.2.1.4. Célkitűzések a döntés-előkészítés és végrehajtás során 
 
7.2.1.4.1. Cél, hogy a Képviselő-testület a tevékenységét előre meghatározott 
értékrend, rangsor alapján végezze, ez megjelenjen a gazdasági programban. Az 
egyes dokumentumok egymással való összhangja folyamatosan felülvizsgálásra 
kerüljön. 
 
7.2.1.4.2. Cél, hogy a fontosabb, nagy pénzügyi kihatású döntést igénylő 
helyzetekben több megoldási lehetőséget is vizsgáljanak meg. A variációknak, illetve 
a lehetséges megoldások mérlegelésének legyen írásban is rögzített dokumentuma. 
A döntéseknél - amennyiben a jellegük lehetővé teszi - készüljenek gazdaságossági 
és hatékonysági vizsgálatok. 
 
7.2.1.4.3. Az önkormányzati, illetve az Önkormányzati Hivatal által hozott döntéseket 
követően történjen meg adott döntés eredményének, következményének értékelése, 
áttekintése, erre vonatkozóan határozzanak meg határidőket. 

 
7.2.1.4.4. A döntések előkészítésekor, meghozatalakor, valamint végrehajtásakor 
vegyék figyelembe a korrupció elleni védekezés, valamint a vagyonvédelmi 
szempontok érvényesülésének követelményét. 
 
7.2.1.5. Célkitűzések a szabálytalanságok kezelése és megelőzése érdekében 
 
Gondoskodni kell arról, hogy a működést szabályozó alapdokumentumok 
rendelkezésre álljanak, az alapdokumentumok a jogszabályoknak megfeleljenek, a 
jogszabálynak való megfelelőség folyamatosan ellenőrzésre kerüljön a FEUVE 
rendszer, valamint a belső ellenőrzés segítségével. 
A felmerült szabálytalanságok kezelésre kerüljenek, és a hasonló szabálytalanságok 
megelőzése érdekében intézkedések történjenek. 
 
7.2.1.6. Célkitűzések a Képviselő-testület naprakész pénzügyi tájékoztatása területén 
 
A pénzügyi-gazdasági helyzetről naprakész információk készüljenek, figyelembe 
véve és előre jelezve azt is, hogy a bevételek és kiadások alakulását az állami 
támogatások havi ütemezése, valamint az egyéb rendszeresen teljesítendő 
kifizetések milyen mértékben befolyásolják.  
A likviditásról, az előirányzatok teljesítésének szintjéről, az esetleges problémákról a 
tájékoztatáshoz csatolásra kerüljenek a megoldási javaslatok is. 
 
7.2.1.7. Célkitűzések a feladatellátás hatékony és gazdaságos megszervezése 
érdekében 
 



7.2.1.7.1. Cél, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a kistérségek, régiók 
területén tervezett változásokat, javasolt programokat, s annak ismeretében 
hozzanak döntéseket. 
 
7.2.1.7.2. Gondoskodni kell a meglévő feladatellátási rendszer, valamint az 
intézményhálózat gazdaságossági szempontból történő átvilágításáról – figyelembe 
véve a normatív állami támogatás rendszerének módosulásait, illetve egyéb 
pénzügyi források megszerzésének lehetőségét. 
 
7.2.2. Az egyes, Önkormányzat által ellátott feladatokra, tevékenységre 
vonatkozó célkitűzések 
 
Az Önkormányzatra megfogalmazott átfogó célkitűzések rendszere alapján az átfogó 
célkitűzéseket a következő, az Önkormányzat által ellátott feladatokra, 
tevékenységekre vonatkozó célkitűzésekkel lehet megvalósítani. 
A település sajátosságait figyelembe véve a következő feladatokra, tevékenységekre 
kerülnek meghatározásra a célkitűzések: 

7.2.2.1. Célkitűzések a helyi gazdaság fejlesztése területén 
7.2.2.2. Célkitűzések kistérségekkel, a többcélú kistérségi társulással, ill. egyéb 
társulásokkal kapcsolatosan  
7.2.2.3. Célkitűzések a helyi közszolgáltatások és településüzemeltetés területén  
7.2.2.4. Célkitűzések a hivatali, hatósági ügyintézés területén 

 
Az egyes célkitűzés csoportokon belüli célok a továbbiakban kerülnek 
meghatározásra. 
 
7.2.2.1. Célkitűzések a helyi gazdaság fejlesztése területén 
 
7.2.2.1.1. A helyi gazdasági szférát tájékoztatni kell az őket jelentősen érintő - az 
önkormányzati feladatokkal és ellátott tevékenységekkel összefüggő -, várható 
változásokkal kapcsolatban. 
A tájékoztatás során lehetőséget kell adni arra, hogy az érdekeltek véleményt 
nyilváníthassanak. 
 
7.2.2.1.2. Az Önkormányzat a gazdasági programjában meghatározott eszközökkel 
segíti a helyi gazdaság erősödését. Az egyes eszközök hatékonyságát figyelemmel 
kell kísérni, biztosítani kell a tájékoztatást. 
 
7.2.2.2. Célkitűzések a kistérségekkel, a többcélú kistérségi társulásokkal, illetve 
egyéb társulásokkal kapcsolatban 
 
7.2.2.2.1. Cél, hogy az Önkormányzat feltárja a kistérségi összefogás lehetséges 
előnyeit. Részt vegyen az egyes fejlesztési programokban. 
 
7.2.2.2.2. Cél, hogy az Önkormányzat megvizsgálja a többcélú kistérségi társulásban 
való részvétel körülményeit - társulási tagként, illetve leendő társulási tagként a 
társulás által nyújtott előnyöket, annak anyagi, költségvetési vonzatát.  
 
7.2.2.2.3. Az Önkormányzat célja az olyan társulásban való részvétel, amely az 
Önkormányzat, illetve az igénybevevők számára is kedvező.(Az Önkormányzatnak 



nem lehet célja olyan társulásban való részvétel, amely az Önkormányzat 
költségvetésére ugyan kedvező hatást gyakorol, de ellentétes az érintett csoport, 
közösség érdekeivel.) 
 
7.2.2.3. Célkitűzések a helyi közszolgáltatások és településüzemeltetés területén  
 
Ebben a körben további részterületek kerülnek elkülönítésre, melyek 
vonatkozásában az itt részletezett célkitűzések fogalmazhatók meg: 
 
7.2.2.3.1. Célkitűzések az egészségügy területén 

- Az egészségügy helyi szervezete, valamint az egészségügyi szolgáltatók 
tevékenységének figyelemmel kísérése, összehangolása. 
- Az egészségügy területén segíteni kell az egészségmegőrző, illetve az 
egészségjavító programokat. 
- Figyelemmel kell kísérni a helyi egészségügy színvonalának javítását segítő 
pályázatokat, az érintetteket tájékoztatni kell a pályázati lehetőségekről.  

 
7.2.2.3.2. Célkitűzés a közművelődés területén  

- Cél a helyi közművelődési intézmények szolgáltatásainak, működésének a 
lakossági igényekhez való igazítása – ennek érdekében a lakossággal való 
szoros kapcsolattartás. 
- Cél a közművelődési intézmények tárgyi feltételeinek saját erőből, illetve 
pályázatok útján való javítása, az internet használatának lehetővé tétele. 

 
7.2.2.3.3. Célkitűzések az oktatás területén 

- Fontos az oktatás színvonalának a helyi és térségi igényekhez való igazítása, 
ennek érdekében igényfelmérés, illetve erőforrás vizsgálat. (A feladatellátást a 
hatályos közoktatási minőségirányítási program figyelembevételével kell 
elvégezni.) 
- Értékelni kell az oktatási színvonal emelésének lehetséges módjaira tett 
javaslatokat, hozzá kell kezdeni a döntés-előkészítéshez. 
- Vizsgálni kell az egyes oktatási intézmények kihasználtságát, a létszámok és a 
normatív állami támogatások viszonyát. 

 
7.2.2.3.4. Célkitűzések a szociális és gyermekvédelmi ellátás területén 

- Cél a szociális ellátás, valamint a gyermekvédelmi ellátás helyi rendszerének a 
jogszabályváltozásoknak megfelelő átalakítása, a jogharmonizáció 
megteremtése. 
- A szociális és gyermekvédelmi ellátásokhoz kapcsolódó információs 
szolgáltatás működési, szolgáltatási színvonalának emelése. 
- Cél a helyi szociális rendeletnek a lakosság igénye, szociális helyzete szerinti 
felülvizsgálata. 
- Cél a gyermekvédelmi rendelet áttekintése, önkormányzati hatáskörben a 
gyermekvédelmi szolgáltatások színvonalának emelése. 

 
7.2.2.3.5. Célkitűzések a sportfeladatokhoz kapcsolódva 

- Cél a településen a sportélet, sporttevékenység segítése, a már működő 
szervezetek támogatása, ennek érdekében a támogatás mértékének 
megállapítása a 2009. évi költségvetés összeállításakor. 
- Cél a sportrendezvények támogatása, szervezése. 



 
7.2.2.3.6. Célkitűzések a településüzemeltetés területén 

- Cél a köztemetőkkel és a temetkezéssel kapcsolatos jogszabályok szerinti 
feladatellátás, a vonatkozó rendelet betartása,  a temető működtetési feltételeinek 
megteremetése. 
- Cél a helyi közutak, közterületek megfelelő szintű fenntartása, az úthálózat 
korszerűsítése – szükség szerint az érdekelt vállalkozók anyagi bevonásával, 
illetve pályázatok segítségével. 
- Cél a köztisztasági, valamint hulladékszállítási feladatok lakossági igényekhez is 
igazodó megszervezése, a szolgáltatás díjának érvényesítésekor a lakosság 
anyagi teherbíró képességének figyelembevétele. 
- Cél a település szennyvízkezelési feladatainak megfelelő színvonalon történő 
ellátása. 

 
7.2.2.3.7. Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 

- Cél az egészséges ivóvízellátás szolgáltatás biztosítása a település teljes 
területén, illetve a rákötések és az egészséges ivóvíz használat szorgalmazása. 
- Cél a közkutak üzemeltetésének biztosítása, illetve a közkutak rendeltetésének 
ismertté tétele. 
- Cél a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer fenntartása, a rendszeres 
tisztítási, karbantartási feladatok ellátása. 

 
7.2.2.3.8. Helyiséggazdálkodás 

- Cél a hasznosítható ingatlanok áttekintése a hasznosíthatóság jellege, feltételei, 
a felmerülő kiadások és bevételek vonatkozásában. 

 
7.2.2.4. Célkitűzések a hivatali, hatósági ügyintézés területén 
 
7.2.2.4.1. A munkaköri leírások lefedjék a hivatali, hatósági ügyintézés egészét, úgy 
feladatok esetében a feladatok és a feladat ellátásáért felelős személy megjelölésre 
kerüljön. 
 
7.2.2.4.2. Biztosítva legyen a hivatali, hatósági ügyintézés minél egyszerűbb, 
gyorsabb elintézéséhez szükséges feltétel, háttér (bele értve a személyi és tárgyi 
feltételeket is). 
 
7.2.2.4.3. A hivatalon belül rugalmas helyettesítési rendszer biztosítsa azt, hogy 
megfelelő ismeretekkel rendelkező ügyintézők intézzék az ügyeket. 
 
7.2.2.4.4. Csökkenjen a lakosság, és a gazdálkodó szervezetektől érkező negatív 
észrevételek száma. 
 
7.2.2.4.5. Csökkenjen az átlagos ügyintézési idő. 
 
7.2.2.4.6. Csökkenjen a hivatalos szervektől érkező negatív észrevételek száma. 
 
7.2.2.4.7. A jogszabályokban, illetve a belső szabályzatokban meghatározott 
feladatok határidőre ellátásra kerüljenek. 
 



7.2.2.4.8. Történjenek lépések, intézkedések a köztisztviselők szakmai tudásának 
elmélyítésére (pl.: továbbképzéseken való részvétellel, szakmai kiadványok 
beszerzésével). 
 
7.2.2.4.9. A munkaszervezés és feladatellátás korszerűsödjön – ahol lehet 
számítógépes háttér kerüljön alkalmazásra. 
 
7.2.3. Az önkormányzati bevételek optimalizálási tevékenységre vonatkozó 
célkitűzések 
 
Célok a bevételek optimalizálása érdekében: 

- kerüljenek elemzésre az önkormányzati bevételek,  
- összehasonlító elemzés alapján kerüljenek feltárásra a ki nem használt 
bevételszerzési lehetőségek,  
- az adóztatási tevékenység áttekintésre kerüljön az adózók leterheltsége és az 
önkormányzat magasabb adóbevétele érdekében 
-  az adóztatás során maradéktalanul betartásra kerüljenek az adóeljárási 
szabályok, különös tekintettel az évközi változásokra,  
- a Képviselő-testületet tájékoztassák az adóbevételek alakulásáról úgy, hogy 
ismertetik a kivetett, a befolyt, valamint az adótartozásként nyilvántartott 
összegeket,  
- gondoskodjanak arról, hogy az adó és az egyéb kintlévőségek beszedése 
érdekében közvetlenül az esedékességet követően intézkedjenek, 
- a beszedés során alkalmazzák a hatályos jogszabályokat. 

 
7.2.4. Célkitűzések az ellenőrzés területén 
 
7.2.4.1. A FEUVE rendszer működtetése és fejlesztése 
 
Gondoskodni kell a FEUVE rendszer működtetéséről, a korábbi működési 
tapasztalatok alapján a rendszer fejlesztéséről. 
 
7.2.4.1.1. Az ellenőrzési tapasztalatok alapján ellenőrizni kell 

- az ellenőrzési nyomvonalakat, 
- a kockázatok kezelési rendjét,  
- a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 

 
7.2.4.1.2. Cél a belső ellenőrzési rendszer keretében a megfelelő ellenőrzési tervek 
kidolgozása, végrehajtása, valamint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a szükséges 
intézkedések megtétele. 
 
7.2.4.2. Célok az ellenőrzés területén 
 
Az ellenőrzés során cél – a korábban meghatározott ellenőrzési célok mellett – 

- az ellenőrzés végrehajtása érdekében a 2009. évre szóló éves ellenőrzési terv 
elkészítése,  
- az ellenőrzési feladatok elláttatása, 
- az ellenőrzési tapasztalatok áttekintése és tényleges felhasználása, 
- az ellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumrendszer elkészítése és 
karbantartása: 



- a Belső ellenőrzési kézkönyv felülvizsgálata, és 2009. évi változatának 
elkészítése,  
- a belső ellenőrzésekről általános és konkrét ellenőrzési mappák készítése, 

- az ellenőrzési tapasztalatokról a Képviselő-testület tájékoztatásának 
megszervezése. 

 
7.2.5. Az önkormányzati feladatellátást segítő (pénzügyi, nyilvántartási, 
szabályozottsági stb.) tevékenységre vonatkozó célkitűzések 
 
Az önkormányzati feladatellátást segítő tevékenységekre vonatkozó célkitűzések az 
alábbi feladatcsoportokhoz kerülnek megállapításra: 

- pénzügyi-gazdálkodási tevékenység, 
- szabályozottság. 

 
7.2.5.1. Célok a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység területén 
 
A következő célok határozhatóak meg: 

- a pénzügyi gazdálkodási tevékenységet (beleértve a főkönyvi és analitikus 
könyvelést) naprakészen végezzék, 
- a vonatkozó jogszabályok, és a belső előírások, határidők betartásra kerüljenek,  
- készüljön el a 2009. évre vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterv és 
likviditási terv, valamint szükség szerint aktualizálásra kerüljön, 
- gondoskodjanak a leltározási, selejtezési tevékenység végrehajtásáról,  
- a pénzgazdálkodási tevékenységet a vonatkozó belső szabályzat szerint 
végezzék, tartsák be a házipénztárban megengedett legnagyobb pénzkészletre 
vonatkozó előírásokat, 
- a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, és ellenjegyzés, valamint a 
teljesítés szakmai igazolása feladatkörök folyamatosan ellátásra kerüljenek. 

 
7.2.5.2. Célok a szabályozottság területén: 
 

A jegyző gondoskodjon arról, hogy  
- az Önkormányzat, valamint az Önkormányzati Hivatal kötelezően elkészítendő 
szabályzatai naprakészen rendelkezésre álljanak,  
- a szabályzatok felülvizsgálata megtörténjen  

- évente legalább egy alkalommal, illetve 
- akkor, ha azt jogszabály, szervezeti változás, vagy egyéb körülmény 
szükségessé teszi.  

 
7.2.6. Eseti célkitűzések 
 
A 2009. évre vonatkozó eseti feladatok a következők szerint kerültek rögzítésre: 
 
7.2.6. A pályázatokért felelős rendszer kiépítése 
 
Cél, hogy 

- pályázat figyelő személy, személyek kijelölésre kerüljenek, számukra biztosítva 
legyenek a szükséges információs bázisok, 
- kerüljön meghatározásra a pályázatírók köre téma-meghatározással, illetve egy-
egy területért való felelősséggel, 



- a pályázattal kapcsolatos belső rendszer kiépítésre kerüljön legalább az alábbi 
lépcsőkkel: 

- a célok ismertetése a pályázatfigyelést végzővel,  
- a kiválasztott pályázati lehetőségek ismertetése a jegyzővel, polgármesterrel, 
- a lehetséges pályázat feltételeinek részletes áttekintése, további tájékoztatás 
a döntéshozók felé,  
- pályázatíró kijelölése, a határidők megjelölésével,  
- a pályázat véglegesítése és döntés a pályázat benyújtásáról,  
- a pályázat megvalósításáért felelős személy kijelölése, 
- a pályázattal történő elszámolási feladatok elláttatása. 

 
 

 
. 

8. Az Országgyűlési és Helyhatósági választással kapcsolatos követelmények 
 
A köztisztviselők: 

- a munkájukat úgy végezzék, hogy az Országgyűlési és Helyhatósági 
választás előkészítésével, lebonyolításával a jogszabályi, az Országos 
választási Iroda, és a Területi választási Iroda előírásainak megfeleljenek.  

 
 


