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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) tartalmazza az 
évenkénti, egyéni teljesítményértékelésre vonatkozó szabályokat, amelyek ösztönözni 
kívánják a felelősségteljes, szakszerű ügyintézést, a felkészültség folyamatos szinten tartását 
és javítását. 
 
A Ktv. 34.§. (1) bekezdése kimondja, hogy 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 teljesítményértékelés elsősorban a közigazgatási szerv kiemelt céljainak meghatározásán 
alapul. A helyi önkormányzat esetében a képviselő-testület dönt a célokról.  
 
A minőségelvű működés feltételei közé tartozik, hogy a köztisztviselők, mint alkalmazottak a 
vezetés által világosan megfogalmazott hosszú távú célok figyelembe vételével és a napi 
működéshez kapcsolódó egyéni teljesítménykövetelmények alapján végezzék munkájukat. 
 
A jegyző esetében a polgármester állapítja meg a teljesítménykövetelményeket és értékeli 
teljesítményét. 
 
Ahhoz, hogy 2011. évre a feladatok teljesíthetők legyenek, a Képviselő-testületnek dönteni 
kell a követelmények alapját képező célokról. 
 
 
Határozati javaslat I. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó Városi Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőire a munkateljesítmények alapját képező célokat az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
1./a. Továbbra is biztosítani kell a Képviselő-testület és a bizottságok törvényes és 

eredményes működését. El kell érni az előterjesztések jó színvonalú, határidőbeni 
elkészítését. Kiemelt figyelmet kell fordítani a hozott döntések /rendeletek, 
határozatok/ maradéktalan végrehajtására.  

 
    b. Kezelhető szinten kell tartani a város 2011. évi költségvetési hiányát, a tervezett saját 

bevételeket a lehető legoptimálisabb szinten kell beszedni. 
 
c. Szakszerű lebonyolítással biztosítani kell nyertes pályázatok határidőbeni, szabályszerű 

megvalósítását. 
 

d. Az ÁSZ ellenőrzésben megjelölt hiányosságok és az erre készült intézkedési terv 
maradéktalan és határidőbeni végrehajtásának biztosítása. 

 
e. Meg kell követelni az intézmények jogszerű, hatékony és takarékos működését.  

 
 



f. Fokozott figyelmet kell fordítani a közigazgatási határidők betartására, jogszerű, 
megalapozott döntéshozatalra és a jogorvoslat megelőzésére; a folyamatosan változó 
eljárási és anyagi jogszabályok nyomon követése és ez alapján a szakszerű 
ügyintézésre való felkészülés a hivatali tevékenység minden területén. 

 
g. A megnyíló EU források minél eredményesebb kihasználása érdekében a pályázati 

lehetőségek figyelemmel kisérése, azokon az Önkormányzat önerő nélküli részvétele és 
ezáltal a pénzügyi források bővítése. 

 
h. A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a gazdasági program felülvizsgálata, 

aktualizálása, a hatályos képviselő-testületi határozatok és utasítások felülvizsgálata. 
 

i. A polgárbarát, ügyfélcentrikus, szolgáltató jellegű ügyintézés feltételeinek javítása. 
 
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a címzetes főjegyzőre vonatkozó 

teljesítménykövetelményeket az 1. pontban meghatározott célok figyelembe vételével 
határozza meg. 

 
Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: polgármester 

 
3./ A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a köztisztviselőkre vonatkozó 

teljesítménykövetelményeket az 1. pontban foglalt célok figyelembe vételével 2011. 
február 25-ig határozza meg. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: értelemszerűen 

 
4./ Képviselő-testület a 434/2009.(XII.22.) számú határozatát a 2010. december 31-ével 

hatályon kívül helyezi. 
 
 
Pásztó, 2010. december 3. 
 
          Sisák Imre 
                   polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

Dr. Tasi Borbála 
          címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. számú törvény (továbbiakban: Hszt.) 245/F. §. (1) bekezdése értelmében a hivatásos 
állomány tagjának munkateljesítményét az adott fegyveres szerv kiemelt céljainak és az 
érintett munkakörének figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján 
az állományilletékes parancsnok mérlegelési jogkörében eljárva évente írásban értékeli. 
 
A teljesítménykövetelmények alapját képző kiemelt célokat az önkormányzati tűzoltóságok 
esetében a Képviselő-testület évente határozza meg. 
 
Az állományilletékes parancsnok a meghatározott célok alapján előre írásban megállapítja a 
tárgyévre vonatkozóan a hivatásos állomány tagjával szemben támasztott követelményeket, 
amelyek figyelembevételével legkésőbb a tárgyév végéig értékeli az állomány tagjának 
teljesítményét. A teljesítménykövetelmények megállapítását és az írásbeli értékelés átadását 
szóbeli megbeszéléshez kell kötni. 
 
A teljesítményértékelés a hivatásos állomány számára az elvégzett munka színvonalának 
évenkénti értékelését jelenti. Célja a felelősségteljes, szakszerű munkavégzés ösztönzése, a 
felkészültség folyamatos szinten tartásának és javításának elősegítése. Előmozdítja a 
tevékenység szakmai színvonalának, hatékonyságának fejlesztését, a teljesítményelvű 
szemlélet erősítését. 
 
A tűzoltó parancsnok tekintetében a teljesítményértékelést a polgármester végzi. 
 
2011. évre vonatkozóan a Képviselő- testület a munkateljesítmény alapját képező célokat az 
önkormányzati tűzoltóságra vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg. 
 
 
Határozati javaslat II. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tűzoltóság 
munkateljesítménye alapját képező célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1./ a./ A tűzoltóság  tárgyévi munkatervéből adódó feladatok végrehajtása. 
 
 b./ Tűzoltóság személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 
 

c./ Illetékességi területén tűzmegelőzési, szakhatósági, propaganda és tűzvizsgálati 
tevékenység magas szintű ellátása. Hatósági ellenőrzéseken feltárt hiányosságok 
szankcionálása. 
 
d./ A Tűzoltóság a tevékenységére vonatkozó törvényekben és azok végrehajtási 
rendeleteiben, illetve egyéb jogszabályokban foglaltakat folyamatosan, magas 
színvonalon teljesítse. 
 
e./ A Tűzoltóság pénzügyi gazdálkodása során takarékoskodásra és hatékonyságra 
törekedjen. 
 



f./ Együttműködés társ rendvédelmi szervekkel, a közigazgatással, az   
önkormányzatokkal és a lakossággal. Az illetékességi területen erősítse a kapcsolatot 
az elsődleges vonuló hivatásos tűzoltósággal és a Pásztói Önkéntes Tűzoltósággal. 
 
g./ Felkészülés  egy esetleges tűz- és katasztrófavédelmi együttműködésre. 
 
h./ Igény esetén nyújtson segítséget önkéntes tűzoltó egyesületek létrehozásához, a 
már működő önkéntes tűzoltóságok tevékenységének szakmai segítése. 
 

2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tűzoltó parancsnokra vonatkozó 
teljesítménykövetelményeket az 1. pontban foglalt célok figyelembevételével 
határozza meg. 
Határidő: 2011. január 15. 
Felelős: polgármester 

 
3./ A Képviselő-testület a 435/2009. /XII. 22./ számú határozatát 2010. december 31-ével 

hatályon kívül helyezi. 
 
 
 
 
Pásztó, 2010. december 3. 

 
 
 
 

  Sisák Imre 
polgármester 

 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 

  dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 

 


