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S z e n t e s  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 2001.július 
01. napjától hatályos átfogó módosítása óta kerül alkalmazásra a köztisztviselői 
teljesítményértékelés jelenlegi rendszere.  
 
A Ktv. 34.§-a szerint a köztisztviselő munkateljesítményét a munkakörének és a közigazgatási 
szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján 
a munkáltatói jogkör gyakorlója évente írásban értékeli. 
 
Helyi önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a 
Képviselő-testület dönt.  
 
A kiemelt célok a Képviselő-testület által már tárgyalt „Szentes Város Önkormányzata 2011-
2014. évi Ciklusterve” fő irányai, továbbá a Polgármesteri Hivatal által jogszabályok által 
ténylegesen elvégzendő, kötelezővé tett, illetve az esetlegesen várható, az önkormányzat által 
önként vállalt, továbbá előre prognosztizálható feladatok alapján kerülnek megfogalmazásra. A 
kiemelt célok meghatározása jelenti az alapot,  egyben gyakorlati segítséget nyújt a konkrét 
teljesítmény követelmények meghatározásához 
A meghatározott célok alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója  írásban megállapítja a 
tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselővel szemben támasztott teljesítménykövetelményeket, s 
ezek figyelembevételével  értékeli a köztisztviselő teljesítményét.  
 
A hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott követelmények figyelembe vételével, a 
Polgármesteri Hivatal kiemelt céljait  2011-2014. évekre vonatkozóan az alábbi határozati 
javaslatban foglaltaknak megfelelően javasolom elfogadni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
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H a t á r o z a t i    j a v a s l a t  
 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII.tv. 34.§. (3) bekezdése alapján Szentes Város Polgármesteri Hivatala  
köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat 2011-2014. 
évekre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg: 
 
- Kiemelt cél a város biztonságos jövőt adó,  emberközpontú élhetőségének fenntartása, 

fejlesztése.. Ezt szolgálja a város gazdasági fejlődésének,  versenyképességének javítása, a 
foglalkoztatási képesség bővítésének  szem előtt tartása. A város lakossága számára a 
biztonságos megélhetést, a tervezhető jövőt, a kor színvonalán álló életminőséget adó, 
emberközpontú település kialakítását szolgáló eddigi céljaink tovább folytatása. 

 
- Ezen belül kiemelt területek 

- az idegenforgalom, az elfogadott idegenforgalmi koncepció alapján; Az 
idegenforgalom húzó területe kell, hogy legyen a konferencia-, az üzleti- és a wellness 
turizmus. Ezért a kínálatot további vonzerőkkel kell bővíteni: sport, horgászat, 
ökoturizmus, kulturális turizmus. Kiemelten kell kezelni a programok kialakítását. 

- a városmarketing, a város értékeinek, nevezetességeinek, látványosságainak a külvilág 
számára történő bemutatása, hasznosítása. Összehangolt városimázs kiépítésének 
folytatása szükséges, továbbá újabb kapcsolatok feltárása és kiépítése. 

- a képzés, mely korszerű ismeretekkel rendelkező, megújulni képes munkaerőt teremt. 
 
- Az önkormányzati fejlesztési, felújítási célkitűzések megvalósításának szakszerű, időarányos 

előkészítése, azok végrehajtására  pályázatok előkészítése és benyújtása, a megvalósítás 
koordinálása, illetve a pénzügyi elszámolás időbeli elvégzése.  

 
- A pályázatok felderítésével, előkészítésével maximálisan ki kell használni a pályázattal 

elnyerhető külső forrásokat és igényelhető támogatásokat.   
 
- A város lakóterületi infrastruktúrájának teljes egészében való kiépítése, a lakosság lakhatási 
körülményeinek mind teljesebb szolgálata érdekében: 

- a városközpont közlekedési rekonstrukciójának befejezése; 
- a kerékpár-út hálózat kiépítésének folytatása, 
- útburkolat-korszerűsítési és járda felújítási programok, 
- a csapadékcsatorna-hálózat rekonstrukciójának végrehajtása, valamint  
- a tervezett strandfejlesztés és kórházi műtőblokk megépítése, 
- szennyvíztisztító-telep rekonstrukciójának megvalósítása.  

 
- A vállalkozásfejlesztés részeként a Szentesi Ipari Parkban folyamatban lévő beruházások 
hatékony megvalósítása és aktív kiajánlási tevékenységgel ösztönözni kell a betelepülést, 
valamint  az ezeket megalapozó területi és  infrastrukturális feltételeket. 
 
- A Képviselő-testület és bizottságainak a jogszabályokban, a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban meghatározott hatásköre, feladatai minél hatékonyabb ellátása érdekében a 
döntések előkészítésénél a magas szakmai színvonalú, pontos, a képviselők munkájával 
összhangban végzett tevékenység, a törvényes működés biztosítása. 
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- A város gazdasági vonzóképességének egyik meghatározó eleme a közigazgatás szolgáltató 
jellegének fejlesztése, a gyors, egyszerű, vállalkozást segítő ügyintézés, mely az állampolgár 
számára biztosítja, hogy több közigazgatási szervezetet, szervezeti egységet érintő ügyeinek 
intézése egyetlen helyen keresztül, egyszeri kezdeményezéssel történjen. 
 
- A korszerű és színvonalas munkavégzés érdekében a hivatali dolgozók folyamatos oktatása és 
szakmai továbbképzése. A gazdaságfejlesztő folyamat keretében: a vállalkozói szemlélet 
megértésének és fejlesztésének érdekében a közigazgatási apparátus folyamatos képzése 
 
- A hivatali eljárásokban a hatósági ügyintézés színvonalának javítása, közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény hatálya alá tartozó és 
egyéb ügyek gyors, jogszerű intézése, különös tekintettel az eljárási határidők betartására, 
udvarias, ügyfélbarát ügyintézés. A törvényesség maradéktalan betartása, hatékonyabb, magas 
színvonalú döntésekre való törekvés.  
 
- Az intézmény-felügyelet, -ellenőrzés kapcsán a szervezeti egységek vezetői tartsák szem előtt 
a hozzájuk tartozó intézmények költségtakarékos és egyben hatékony gazdálkodását, mint 
követelményt. 
 
- Az éves költségvetések keretében gondoskodni kell a  működési költségvetés egyensúlyi 
állapotáról., a használatban lévő vagyon megfelelő karbantartásáról, a szükséges felújítások 
végrehajtásáról.  
 
- Az önkormányzat éves költségvetéseinek végrehajtása során a gazdálkodás 
szabályszerűségének biztosítása a célszerűségi, hatékonysági és a takarékossági szempontok 
alapján. Továbbá a működéshez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása és hatékony 
felhasználása.  
 
- Törekedni kell a helyi adóbeszedés hatékonyságának javítására, az önkormányzat 
bevételeinek növelése érdekében. 
 
- Az esetlegesen adható kedvezményeknek a munkahely-teremtést kell szolgálniuk, alapvető 
szempont a munkahelyek megőrzése és újak létrejötte. 
 
-Az adóalanyokat folyamatosan tájékoztatni kell a megváltoztatott központi adótárgyú 
jogszabályokról, helyi rendeletekről.  
 
- Rendszeressé kell tenni az egészség megőrzésére szolgáló szűréseket, tájékoztatókat. 
 
- Továbbra is biztosítani kell azt a magas színvonalú művészeti, kulturális szolgáltatást, mely a 
várost hagyományosan jellemzi.  
 
- Nagy figyelmet kell fordítani az emberek rendelkezésére álló szabadidő eltölthetőségének 
színvonalára, a testi és szellemi rekreáció választékára és elérhetőségére. A rendszer legyen 
nyitott az időben változó igények megjelenésére, lehetőségekhez képest való kielégítésére. 
 
 
 



 
- 4 –  
 

- Aktív felvilágosító munkával a felnőtt korosztályok körében a hangsúlyt az egészséges 
életmód népszerűsítésére, életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelő mozgást biztosító 
programok szervezésére kell helyezni. 
 
- Az általános iskolai oktatásnak alapvetően a középfokú tanulmányokra való felkészítésre kell 
irányulnia. A gyermekek tehetségének kibontakoztatásával, valós képességeinek 
figyelembevételével, a megalapozott pályaválasztás előkészítését kell megcélozni, s ezáltal a 
piacképes tudás megszerzését biztosítani. A szakképzést rugalmasabbá, a piaci feltételekhez és 
a gazdaságfejlesztési tendenciákhoz kell alakítani. Fő feladat: a taneszköz-állomány bővítése, a 
továbbképzések és képzések rendszerének kiszélesítése. 
 
- Szükséges a középfokú oktatási intézmények kapacitásának és a prognosztizált 
diáklétszámnak az összevetése is, melynek kezelésére tervet kell készíteni. 
 
- További erőfeszítéseket kell tenni egy felsőfokú oktatási intézménynek a városba telepítésére. 
 
- A város új településszerkezeti terve ad keretet a rövid- és középtávú fejlesztési elképzelések 
megvalósításához. Rövid- és középtávú feladat a kiszámítható, a közösségi érdeket szem előtt 
tartó stabilitás biztosítása, valamint a változó feltételek és igények mellett, a terv folyamatos 
aktualizálása a Szentes harmonikus fejlődése érdekében.  
 
- A park- és erdőterületek növelése, a fásítási program tovább vitele, a zöldfelületek 
színvonalának megőrzése, továbbá a nem városközponti területeken a játszóterek számának 
növelése is kiemelt feladat.  
 
- A város közterületi rendjének fokozott ellenőrzése, törekvés a város rendjének, tisztaságának 

megőrzésére.  
- Választások, népszavazások, bírósági ülnökválasztás törvényes és zavartalan előkészítése és 

lebonyolítása. 
- Az állandóan módosuló köztisztviselői és közalkalmazotti törvények, valamint a Munka 

törvénykönyv új szabályainak a törvényesség és a munkáltató, munkavállaló érdekeinek 
megfelelő alkalmazása.  

- A Hivatal technikai eszközeinek rendszeres fejlesztése, az elektronikus ügyintézés 
színvonalának emelése. 
- A tanévek előkészítése a hatékony feladatellátás, az önkormányzati fenntartói, valamint az 
ágazati szakmai szempontok figyelembe vételével.  
- A lakosság szociális biztonságának megőrzése és továbbfejlesztése érdekében a cél, az 
érintettekkel a szociális ellátások rendszerének minél szélesebb körben való megismertetése, 
annak hatékony működtetése, az utóellenőrzés megszervezése.  
- Az aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélyezése, munkaerő-piaci helyzetének 
javítása, s a segélykerettel való takarékos gazdálkodás biztosítása.  
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, 
hogy a fenti általános célok alapján, az egyéni teljesítmény követelmények megállapításáról 
gondoskodjon. 
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Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Dr. Sztantics Csaba jegyző 
              Szirbik Imre polgármester 
 
A határozatról értesítést kap: 
- Szentes Város Polgármestere 
- Szentes Város Jegyzője 
- Szentes Város Aljegyzője 
- a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei vezetői. 
 
Szentes, 2011. március 16. 
 
 
 
 
        Dr.Sztantics Csaba 
         jegyző 
 
 
 
 


