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Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-a értelmében a 
köztisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva 
írásban értékeli. Az értékelés a munkakör és a közigazgatási szerv stratégiai jelentőségű, kiemelt 
céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján történik.  
Helyi önkormányzat esetében célszerű, hogy a teljesítménykövetelmények alapját képező 
célokról a képviselő-testület döntsön. 
A meghatározott célok alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója előre írásban megállapítja a tárgyévre 
vonatkozóan a köztisztviselővel szemben támasztott teljesítménykövetelményeket, s ezek 
figyelembevételével értékeli a köztisztviselő teljesítményét. 
A teljesítményértékelési célokat és a feladatokat úgy kell meghatározni, hogy azok az egyes 
köztisztviselőkre – a jegyző által – lebontva, egyéni teljesítménykövetelményként számon kérhetőek, 
mérhetőek legyenek az egyéni teljesítményértékelést végző vezető számára és szolgáljon alapul a 
köztisztviselő rendszeres minősítésének.  
A minősítés célja a szakmai teljesítmény megítélése, a teljesítményt befolyásoló ismeretek, 
képességek, személyiségjegyek értékelése, a szakmai fejlődés elősegítése. Ezáltal lehetővé válik, hogy 
a közszolgálati jogviszonyban állók igazgatási tevékenysége, munkájuk szakmai színvonala javuljon, 
és visszajelzést kapjanak munkateljesítményükről, annak minőségi megítéléséről.  
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé: 
  

HATÁROZATI JAVASLAT 
  

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 130. §-ában foglalt jogkörében eljárva a Makói Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapját képező, 2015. évre 
megállapított kiemelt célokat a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 
  
A képviselő-testület felkéri Makó város jegyzőjét, hogy a köztisztviselők egyéni 
teljesítménykövetelményeit a mellékletben rögzített célok alapján határozza meg.  
  
Felelős: jegyző 
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Határidő: 2015. január 31. 
  
Erről értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - munkaügyi előadó 
- Irattár 

Makó,  2014. december 4. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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2015. évi kiemelt célok célok 

 
I. Kiemelt (stratégiai célok) 
  
Az önkormányzat működése során:  
 

a) A lakosság igényei alapján és anyagi lehetőségeihez mérten el kell látnia a helyi 
közszolgáltatások körében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény által 
nevesített feladatait. 

b) Be kell tartania a működésére és feladatellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. 
c) Biztosítania kell a képviselő-testület által megalkotott jogszabályok normavilágosságának 

növelését. 
d) Elő kell, hogy segítse a társulások hatékony és eredményes működését. 
e) Biztosítania kell, hogy a 2014-2020. közötti időszak pályázatainak az előkészítése időben és 

szabályszerűen történjen meg. 
f) Biztosítania kell, hogy a pályázatok elszámolása a jogszabályokban, ill. a támogatási 

szerződésekben foglaltaknak megfelelően történjen. 
 
II. Feladat jellegű szakmai célkitűzések 
 
1. Az önkormányzati szervek hatékony működése, a helyi demokrácia erősítése 
érdekében: 
 

a) A Képviselő-testületi, bizottsági, valamint a társulási ülések összehívása, az azokról készült 
jegyzőkönyvek elkészítése, nyilvántartása, tárolása és nyilvánosságuk biztosítása a 
szabályozásoknak megfelelően történjen. 

b)  Határidőre el kell készíteni és a testületi tagok részére meg kell küldeni a döntéshozatalhoz 
szükséges előterjesztéseket, dokumentumokat.  

c) Az előterjesztések, rendeletek, határozatok szövegét úgy kell megszerkeszteni, hogy azok 
egyértelműek, világosak, a magyar nyelv szabályainak megfelelőek legyenek. 

d) A helyi rendeletek vonatkozásában folyamatosan kell ellátni a deregulációs feladatokat, 
valamint ezekről az illetékes szervek tájékoztatását.  

e) A törvényességi észrevételeknek az azokban előírt határidőn belül eleget kell tenni. 
f) A rendeletek kihirdetése, valamint a nyilvánosságuk biztosítása az előírásoknak megfelelően 

kell, hogy történjen. 
g) A testületi határozatok végrehajtását figyelemmel kell kísérni, azokról az SzMSz-ben foglalt 

esetekben a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.  
h) A nemzetiségi önkormányzatok működésének elősegítése érdekében el kell látni a szervezési 

feladatokat, miszerint: az ülések írásbeli anyagainak a kezelését, nyilvántartások vezetését; 
figyelemmel kell kísérni az éves munkatervet, valamint a határozatok pénzügyi 
vonatkozásának a végrehajtását. 

 
2. Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása, 
hatékony felhasználása céljából: 
 

a) A pénzügyi gazdálkodási tevékenységet a hatályos jogszabályokban, ill. a belső pénzügyi 
számviteli szabályzatokban foglaltaknak megfelelően kell kifejteni. 

b)  A költségvetési tervezés menetrendjét a tervkészítés általános szabályaihoz kapcsolódva  
kell kialakítani. 
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c) Határidőre kell benyújtani a költségvetési javaslatot. 
d) Pályázatok pénzügyi terveinek készítése, támogatások elszámolásának és nyilvántartásának 

koordinálása a legnagyobb körültekintéssel kell, hogy történjen. 
e) A közbeszerzési eljárásokat szabályosan és hatékonyan kell lefolytatni. Az eljárások 

eredményeként megalapozott, az önkormányzat részére előnyös szerződéseket kell 
megkötni. 

f) Az adókimunkálás, adóbehajtás színvonalának, hatékonyságának fokozásával növelni kell az 
adóbevételeket. 

  
3. A településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, 
vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás, a helyi közutak és közterületek 
fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, a 
helyi tűzvédelemről és közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás, valamint a 
közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban  közszolgáltatások biztosítása érdekében  
az önkormányzatnak: 

  
a) Figyelemmel kell kísérni az uniós és nemzeti pályázati rendszereket. A makói 

önkormányzat, illetve a kistérség önkormányzatainak fejlesztési elképzeléseit ezen 
pályázati lehetőségekhez kell igazítani.  

b) Pályázati tanácsadással segíteni kell a helyi vállalkozásokat. 
c) Rendelkezésre kell, hogy álljanak a várost és a régiót ismertető, népszerűsítő megfelelő 

mennyiségű és minőségű kiadványok. 
d) Tovább kell erősíteni a város nemzetközi kapcsolatait. Különösen törekedni kell uniós 

tagországok olyan városaival való testvérvárosi kapcsolatok kialakítása, amelyek előnyt 
jelentenek a gazdasági és integrációs területen egyaránt. 

e) A helyi értékvédelmi rendeletet folyamatosan aktualizálni kell 
f) A közlekedésfejlesztéshez kapcsolódóan figyelemmel kell kísérni a rendezési tervet, 

kiemelten kell kezelni az M43 autópálya országhatárig terjedő teljes szakasza 
megvalósulásának folyamatát. A lehetséges eszközökkel elő kell segíteni a várost ÉNy-i 
irányból elkerülő út megvalósítását. 

g) Törekedni kell a Hagymatikum folyamatos fejlesztésére, valamint a fürdőberuházást 
elősegítő más turisztikai jellegű beruházások - pályázati támogatással történő - 
kivitelezésére. 

h) Törekedni kell a Városrehabilitációs Programban foglalt célok maradéktalan teljesülésére. 
i) Pályázati források felhasználásával törekedni kell a járdaprogram folytatásának 

eredményes megvalósulására. 
j) Elő kell segíteni a városi és regionális kerékpárút-hálózat további fejlesztését célzó 

program sikeres megvalósulását. 
k) Elő kell segíteni a Honvéd városrész utcáinak végleges aszfaltburkolattal történő 

ellátásának kivitelezését, valamint további utcák burkolatának pályázati pénzből 
megvalósuló felújítását. 

l) Biztosítani kell a már kiépített járda- kerékpárút- és közúthálózat karbantartását, ki kell 
használni az adódó új beruházási lehetőségeket. 

m) Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a város közlekedésbiztonságát, az  önkormányzat 
számára rendelkezésre álló eszközökkel elő kell segíteni a 43. sz. főút teljes körű 
felújítását. 

n) Elő kell segíteni a bel- és csapadékvíz elvezető csatornák rekonstrukcióját célzó 
programot, valamint folyamatosan ellenőrizni kell az ár- és belvízvédekezés műtárgyainak 
állapotát, intézkedni kell a szükséges műszaki felújításáról az állami és a társulati csatornák 
kezelőivel közös együttműködésben. 

o) Törekedni kell a Sportpálya infrastruktúrájának további fejlesztésére. 
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p) Törekedni kell az elkészült létesítmények állagának megóvására, illetve gondoskodni 
szerződés szerinti rendszeres garanciális javítások elvégeztetéséről.  

q) Elő kell segíteni a megépített városi szennyvízcsatorna-hálózat garanciális hibáinak teljes 
körű kijavítását. 

r) Továbbra is elő kell segíteni az Ipari Park bővítését és a betelepülni szándékozó 
vállalkozások megtelepedésének hatékonyságát. 

s) Az allergiát okozó növényeket folyamatosan irtani kell a közterületeken 
t) Biztosítani kell a hulladékgazdálkodást ellátó közszolgáltatóval történő folyamatos 

kapcsolattartást, illetve az általa nyújtott szolgáltatások ellenőrzéseinek előkészítését. 
u) Elő kell segíteni a Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Program megvalósulását. 
v) Elő kell segíteni a DAREH Társulás fejlesztési céljait (rekultiváció, hulladékgazdálkodás). 
w) A kialakított parkfelületek gondozottsági szintjét folyamatosan javítani kell. 
x) Növelni kell a zöldfelületeket, különös figyelmet kell fordítani a városközponton kívül eső 

területek közparkjaira is. 
y) Elő kell segíteni a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését, a települési hulladékok megfelelő 

kezelését és ártalmatlanítását, a településtisztasági feladatok ellátásának fejlesztését.  
z) Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a város köztisztaságát, az illegális hulladéklerakó 

helyeket rendszeresen ellenőrizni kell, szankciókat kell alkalmazni a szemetelőkkel 
szemben, folyamatosan kell a kapcsolatot tartani az Alsó Tisza Vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Felügyelőséggel.  

aa) Kiemelt figyelmet kell fordítani a közterületeken lévő faállomány fenntartására, 
állagmegőrzési teendőinek ellátására, a faállomány újratelepítésére. Biztosítani kell a helyi 
jelentőségű védett fák állományának megőrzését, annak további bővítését a 
lehetőségekhez képest. 

bb) Az eddigi gyakorlatot követve, virágok, képzőművészeti alkotások kihelyezésével, 
törekedni kell a város minden részének vonzóvá, színesebbé tételére. 

cc) A közös feladatok hatékony megoldása érdekében folyamatosan kapcsolatot kell tartani a 
Városi Rendőrkapitánysággal és a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal. 

dd) A távhőszolgáltatás színvonalának emelése, gazdaságosabbá tétele érdekében továbbra is 
együtt kell működni a szolgáltatóval, elő kell segíteni a termálprogram megvalósulását. 

ee) Elő kell segíteni a belépésjelző és térfigyelő kamerás rendszerek telepítésének 
megvalósulását, illetve folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiépített rendszer hatékony 
működését.  

ff) Törekedni kell, hogy lakosság megismerje az aktuális és tervezett beruházásokat. 
gg) Elő kell segíteni a város infrastrukturális hálózatát nyilvántartó elektronikus 

térinformatikai rendszer elkészítését, illetve annak folyamatos karbantartását. 
 
4. Az önkormányzat közreműködik a foglalkoztatás ellátásában, gondoskodik az 

óvodáról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, a gyermek és ifjúsági feladatokról, 
támogatja a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenységet, a sportot. 
Biztosítja a nemzetiségek jogainak az érvényesítését és az egészséges életmód 
közösségi feltételeinek az elősegítését. Ennek érdekében: 

 
a) Folyamatosan keresni kell a munkaerőpiacról állandó vagy ideiglenes jelleggel kiszorult 

emberek közhasznú foglalkoztatási lehetőségeit. 
b) A szociális-és gyermekvédelemmel összefüggő helyi rendeletek naprakészek kell, hogy 

legyenek. 
c) A szociális és a gyermekvédelemhez kapcsolódó pénzbeli ellátások megállapítása során 

következetesen kell érvényesíteni az emberközpontúság és a rászorultság elvét. 
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d) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül kiemelten kell kezelni az időseket 
segítő szolgáltatásokat. 

e) A közmunka, közhasznú foglalkoztatás, szociális és gyermekvédelmi alapellátások, 
egészségügyi alapellátás területén szükséges a különböző pályázati lehetőségek átfogó 
feltérképezése, ismerete és a képviselő-testületi döntések alapján eredményes pályázati 
tevékenység lebonyolítása- a pályázat megírásától, a pályázat menedzselésén át a pályázat 
elszámolásáig. 

f) Kiemelten kell kezelni szociális és gyermekvédelmi területen működő civil szervezetek 
pályázati tevékenységének szakmai tanácsadással egybekötött támogatását. 

g) Elő kell segíteni az oktatási-nevelési intézmények felújítási és akadálymentesítési 
programjainak megvalósulását. 

h) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról - igény szerint - tájékoztatni kell a városban 
működő nyugdíjas klubokat és civil szervezeteket. 

i) A gyermek és ifjúsági feladatok körében nagyobb hangsúlyt kell helyezni a prevencióra, meg 
kell keresni az egyéni és a családot is érintő konfliktus-helyzetek megelőzésének módjait, 
eszközeit. 

j) Részt kell venni a helyi közművelődési törekvésekben, a hagyományok ápolásában, az új 
típusú kezdeményezésekben, szellemi műhelyekkel való együttműködésben. 

k) Tovább kell fejleszteni, kölcsönössé kell tenni a kialakított kapcsolatrendszert a helyi 
közművelődési feladatokat ellátó intézményekkel és egyéb kultúraközvetítő szervezetekkel. 

l) Támogatni kell a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét.  
m) Koordinációs szerepkörben tapasztalatcserék, konferenciák, tanácskozások, járási szintű 

szakmai napok szervezésére kell törekedni az óvodai nevelésben elért mintaértékű 
eredményeink továbbadása, fejlesztése érdekében.  

n) Az önkormányzat érdekeire figyelemmel a nem önkormányzat által működtetetett iskolákkal  
való kapcsolattartás színvonalát tovább kell fejleszteni. 

o) Figyelemmel kell kísérni a város ifjúsági diákönkormányzatának tevékenységét. 
p) A  sport helyi rendszerét úgy kell működtetni, hogy értékei a lakosság minél szélesebb 

körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, 
illetve javításához valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

q) Biztosítani kell a nemzetiségek számára az önazonosságuk megőrzéséhez, erősítéséhez, 
kultúrájuk ápolásához szükséges feltételeket, és lehetővé kell tenni, hogy a nemzetiséghez 
nem tartozók is megismerhessék a nemzetiségek anyanyelvét, történelmét, kultúráját. 

 
5. Az önkormányzati vagyontárgyak magas színvonalon történő kezelése és hasznosítása, 
valamint a hatékony lakásgazdálkodás érdekében: 
 
a) A lakás-, bérlemény- és bérlőnyilvántartást pontosan, naprakészen kell vezetni. 
b) A bérlakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályáztatási rendszerét a 

24/2001.(IX.27.) Makó ör. előírásainak pontos betartásával kell lebonyolítani. 
c) Az éves statisztikai jelentést a megadott határidőre kell elkészíteni. 
d) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) évi Korm. rendeletben 

meghatározott jegyzői igazolás kiállításához szükséges, bizonyító erejű okiratok bekérését, 
átvizsgálását a személyes adatok kezeléséről szóló jogszabálynak megfelelően, kellő 
körültekintéssel, a tévedés lehetőségét kizárva, pontosan kell végezni. 

e) A jogszabály által meghatározott határidők betartásával kell a földterületek értékesítésével, 
haszonbérbe adásával kapcsolatos jegyzői kifüggesztéseket, nyilatkozatokat megtenni. 

f) A mezőőri járulék kivetését szolgáló nyilvántartó szoftver biztonságos kezelésével az ügyfél 
bejelentéseken alapuló nyilvántartás változásokat pontosan kell vezetni.  

g) Az adók módjára nem behajtható követelések (lakbér, bérleti díj, közterület használati díj, 
lakáscélú támogatás) behajtására tehető törvényes  intézkedéseket határidőben  meg kell tenni, 



 5 

a megtett  intézkedéseket nyilvántartásban kell vezetni. Folyamatos egyeztetést és 
kapcsolattartást kell megvalósítani a főkönyvi analitikus nyilvántartással, a bírósági 
végrehajtóval. 

h) Az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartást a jogszabályi előírásnak megfelelően, a földhivatali 
változásokat nyomon követve és a főkönyvi analitikus nyilvántartással párhuzamosan, az azzal 
való egyezőséget biztosítva  kell vezetni. 

i) Az önkormányzati földterületek haszonbérbeadási szerződéseit lejárat szerint nyilván kell 
tartani. A bérlőket a szerződések megújítására minden év október 15-ig fel kell szólítani. 

j) Folyamatos kapcsolatot kell fenntartani az önkormányzati bérlakással rendelkező társasházak 
közös képviselőivel, az önkormányzatot terhelő közös költségek befizetéséről határidőben 
kell gondoskodni. A társasházak 80%-os döntést igénylő közgyűlésein részt kell venni.  

k) A bérleti szerződések inflációs módosítását határidőben végre kell hajtani. 
l) A bejövő energiaszámlák bérlők közötti felosztását, a továbbszámlázás alátámasztását, kellő 

pontossággal határidőben el kell végezni. A fogyasztóváltozásokat a szolgáltatók felé 
haladéktalanul meg kell tenni. 

 
III. Kompetencia jellegű (a munka és magatartás minőségére vonatkozó) célkitűzések 
 
Annak érdekében, hogy erősödjön a hatósági közigazgatási ügyintézésben a szolgáltatói 
jelleg és fokozottabban érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és módszerei: 
 

a) Az ügyintézési határidőt minden esetben be kell tartani. 
b) Az ügyfeleket minden esetben megfelelő módon kell tájékoztatni és a szükséges 

felvilágosítással ellátni. 
c) Továbbra is alkalmazni kell a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények 

teljesítésére kialakított eljárási rendet. Ennek során figyelemmel kell lenni  az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet vonatkozó előírásaira.   

d) Javítani kell a hivatal szervezetei közötti kommunikációt az ügyfelek tehermentesítése 
céljából. 

e) Tovább kell javítani az ügyintézés törvényességi színvonalát oly módon, hogy tovább 
csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma. 

f) Tovább kell javítani az ügyfelekkel való kapcsolattartást, amelynek során az ügyfélfogadás 
rendjét a lakossági igényekhez kell igazítani. 

g) A köztisztviselőknek munkájuk során élni kell a korszerű informatikai lehetőségekkel  
h) Folyamatos kell, hogy legyen a FEUVE rendszer átdolgozása, pontosítása, működtetése. 
i) Meg kell ismertetni a lakossággal az önkormányzat www.mako.hu weboldalát, ezen a 

lakosság számára hozzáférhetővé kell tenni minden hasznos információt. 
j) A zöld szám használatának a lakosság körében történő további tudatosítása, kihasználásának 

ösztönzése, az így kapott jelzéseken keresztül a polgárok megelégedettségének visszamérése. 
 
IV. Az egyén fejlesztését/fejlődését szolgáló célkitűzések 
 
Magasan képzett, feladatát eredményesen ellátó személyi állomány biztosítása és 
fejlesztése céljából: 
 

a) A személyi állomány kiválasztása során a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvényben megfogalmazottak szerinti továbbra is alkalmazni kell a kialakított és a 
gyakorlatban is jól működő pályázati eljárásra vonatkozó szabályokat.  

b) Gondoskodni kell a teljesítményértékelés megfelelő dokumentálásáról. 



 6 

c) Határidőre el kell készíteni az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározását, illetve 
azok teljesítésének értékelését. 

d) Elő kell segíteni, hogy a köztisztviselők a szakszerű és minőségi munkavégzés ellátásához 
szükséges továbbképzéseken részt vehessenek. 

e) Biztosítani kell, hogy a köztisztviselők a közigazgatási alap- és szakvizsgákra felkészítő 
képzéseken, valamint a vizsgákon részt vegyenek. 

f) Tanulmányi szerződés köthető, amennyiben a köztisztviselő egyénileg olyan újabb 
tanulmányokat folytat, mely képzettség megszerzésével a munkavégzésének a színvonala 
emelkedhet. 

g) A jogszabályok által meghatározott nyilvántartásokat kellő gondossággal, pontosan kell 
vezetni, és eleget kell tenni a központi nyilvántartások részére történő adatszolgáltatási 
kötelezettségnek. 

 
 
 


