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Határozat 
Tárgy: a 2013. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati  tisztviselőkről szóló
2011.  évi  CXCIX.  törvény  130.  §-ában  biztosított  jogkörében  eljárva  a  szerencsi
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2013. évi teljesítményértékelésének
alapját képező célokat az alábbiak szerint állapítja meg: 

I.

1. Az  önkormányzati  vagyonnal  való  hatékony  gazdálkodás,  a  kintlévőségek
csökkentése, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon egységes és egyedi
nyilvántartásának naprakész vezetése. 

2. Törekvés az Önkormányzat fizetőképességének helyreállítására. 
3. Ügyfélközpontú  közigazgatási  szolgáltatások  nyújtása,  a  fogyatékkal  élők

esélyegyenlőségének biztosítása a hatósági eljárásokban. 
4. A nyilvánosság és a lakossági tájékoztatás hatékonyságának növelése, a városi honlap

folyamatos karbantartása. 
5. A  foglalkoztatottság  javítása,  munkahelyteremtés  lehetőségeinek  felkutatása,  a

közfoglalkoztatás lehetőségeinek maximális kihasználása.  
6. A helyi vállalkozások segítése, együttműködés a civil szervezetekkel. 
7. A külkapcsolatok ápolása, továbbfejlesztése. 
8. A pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, azok megfelelő minőségű

előkészítése, a folyamatban lévő pályázatok menedzselése. 
9. Az  Önkormányzat  részvételével  működő  társulások  munkájának  elősegítése,  a

társulási és önkormányzati érdekek és feladatok összhangba hozása. 
10. A hivatal szervezeti átalakításával összefüggő jogharmonizációs, munkaszervezési és

adminisztrációs,  ügyviteli  feladatok  határidőre  történő  jogszerű  végrehajtása,  a
zavartalan működés biztosítása. 

11. A nemzetiségi önkormányzatok működésének segítése. 

II.

A Képviselő-testület utasítja a város polgármesterét, hogy az általános célok alapján írásban
határozza  meg  a  jegyzővel  szembeni  teljesítménykövetelményeket.  A  jegyző
teljesítményértékelését  2013. decemberében végezze el,  s ennek eredményét  tájékoztatásul
terjessze a Képviselő-testület elé. 
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III.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban megfogalmazott általános célok
alapján  készítse  el  a  Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselői  tekintetében  az  egyéni
teljesítménykövetelményeket,  s  ennek  alapján  2013.  december  31-ig  írásban  értékelje
munkájukat. 

Határidő: az egyéni teljesítménykövetelmények kidolgozására: 2013. január 31. 
az egyéni teljesítményértékelésre: 2013. december 31. 

Felelősök: polgármester 
jegyző

K.m.f.

(dr. Barva Attila sk.) (Koncz Ferenc sk.)
                                    jegyző                             polgármester 
                            

(dr. Bobkó Géza sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:
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