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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi tr
Humánszotgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottság szőlméľ a:

A Vĺĺrosgazdálkodrási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő.
testĹiletnek az e|oteriesztés mestársyalását.

Tisztelt Képviselő-testiilet!

A köztisztviselők jogállásáľól szó|ő 1992. évi XXIII. sz. törvény 34. s (l) bekezdése a|apjźn a
köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és akőzigazgatási szeľv kiemelt céljainak
ĺrgyelembevételével meghatźtrozott teljesítménykövetelmények a|apján a munkáltatói jogktir
gyakorlója évente méľlegelésijogkörében e|jźrva íľásban értékeli. Ugyanezen $ (3) bekezdése
szerint a helyi önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények a|apjátképező célokról a
képviselő-testĹilet dönt.

A teljesítményéľtékelés a|apja a Ktv. 34. $-ában meghatźrozott szakmai munka értékelésének.
A képviselő-testĹilęt źita| az adott évľe meghatározott célok a|apján kell a hivatalvezetésnek
megállapítani aköztisztviselőkkel szemben tálmaszÍott. teljesítménykövetelményeket' majd év
végén valamennyi köztisztviselő munkateljesítményét éľtékelni ke|| az ellátott munkaköľ és a
kiemelt célok figyelembevételével. A köztisztviselő egyéni éves értékelésének cé|1a a köz-
tisztviselő teljesítményének éves vizsgáiata és összegzése a munka színvonalának javítása
éľdekében.
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A képviselő-testiilet 5I5/20I0. (KI. 15.). sz.határozatálban az alábbiak szerint határoztameg
a 20I|. évľe vonatkozőan a köztisztviselők teljesítménykiivetelményeinek alapját képező, a
Hivatal minőségirányítősźhő| ktivetkező kiemelt célokat:

a) A Képviselő-testiilet és a bizottságok döntéseinek a szakmai és jogi előírásoknak megfele-
lő, megalapozott előkészítése. Az e|őterjesztések előkészítése soľán fokozott ťrgye|met
kell fordítani a határidők betaľtására. A Képviselő-testiilet és a bizottságok diintéseinek
hatáľidőben töľténő végrehajtása.

b) Szélesköru hozzáférés biztosítása a Képviselő-testiilet és bizottságai döntéseinek, a Kép-
viselő-testĺi let előterj es ztéseihez.

c) Az éves költségvetés végľehajtiása, az e|óirányzatok pontos vezetése, az ana|itikélk folya-
matos egyeztetése. A feléves, az I-III. negyedéves és éves beszámoló hatráridőre töľténő
elkészítése. Közľeműködés az önkormányzat2011. évi költségvetésének végrehajtásában
a gazdéikodás szabályszerűségének maradéktialan biztosítása mellett, a célszeriĺségi, haté-
konysági és költségtakarékossági szempontok messzemenő figyelembevételével. A ki'lt-
ségvetési ľendeletben tęrvezett bevételek teljesítése, újabb bevételi foľľások ťe|tárása, a
költségvetés kiadási e|őirányzatainak betartása. A költségvetési rendeletben a fejlesztések
és felújítások végľehajtlísa a beruházási terv szerint ttiľtéqjen, a prioritások meghatározá-
sáva|. Az éves költségvetések végrehajüísa során a gazdźikodás szabályszenĺségnek,
valamint hatékonyságának elősegítése a célszeľíiség és takarékossági szempontok a|apjén.

d) Az Álhmi Számvevőszék Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefváľosi onkoľm ányzat
gazdá|kodási rendszerének 2010. évi ellenőrzése kapcsán elfogadott intézkedési tervben
foglalt fe ladatok végrehaj tása.

e) A pá|yźtzatokkal elnyerhető központi és Euľópai Uniós források felhasználásában Ęlő
lehetőségek optimális kihasználása, ahazai és uniós páiyázatok és pľojektek folyamatos
készítése. A folyamatban lévő pá|yázatok esetében az e|számo|ási és dokumentálási rend
betaľtĺása és ellenőrzése.

Đ A vagyongazdálkodási ľendszer eredményes működtetése' a vagyonelemekkel kapcsolatos
nyi|vźntartźtsi, adatszolgá|tatési feladatok e||áltása. Az önkoľmźnyzati beruházások, felújí-
üĺsok, projektek színvonalas lebonyolíLásának biztosítiísa, amelyek során kiemelt fontos-
ságú a költségek előzetes helyes meghatérozźsa, a gazdaságossági szempontok érvényesĹ
tése, és a határidők betartása, illetve betartatźsa.

g) A Polgármesteri Hivata|ugyintézésébęn a szolgáitatójelleg tovább erősítése és azügyfé|-
barát igazgatás eszközeinek és módszereinek fokozottabb érvényesítése: az tgyintézési
határidők betartźsa, az ijgyintézési idő csökkentése, ügyfelek teljes körű tźtjékoztatása, az
ügyintézés törvényességi színvonalának emelése oly módon, hogy az eľedményes jogoľ-
voslatok szźtma csö,kkenjen, az iigyfelekkel való kapcso|attartas javítása, a lehetőségekhez
képest az e|jźrások egyszerűsítése.

A Hivatal személyi éi|oményának kompetencia felméľése és fejlesztése. A vezetői mun-
kakört betöltő köztisztviselők részére a vezetői eszköztárak' kompetenciák fejlesĺése ér-
dekében gyakorlatorientált, tréningjellegű képzések biztosítása.

Ellenőľzési nyomvonalak ľögzítése, FEWE rendszeľ felülvizsgálata.

ISo 900l minőségbiztosítási rendszeľ f0||. évi felülvizsgálati auditjának sikeres teljesítése.

,,A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztésę'' ÁROP-3.A.1 jelű pźtlryátzatban foglalt
vállalások sikeľes telj esítése.

Đ Szeľződés nyilvántartó ręndszeľ bevezetése.

m) Az egységes- korszertĺ hivata|i tudásbázis |étrehozźsa, folyamatos karbantartása.

h)

Đ

i)
k)



n) Hivatali, önkormányzati paľtnerkacsolatok (civil szervezetet vállalkozások, egyházak,

társhatóságok) együttmíĺködés foľmáinat forumainak áttekintése, fejlesztése.

o) Infoľmatikai alkalmazásfej|esztés, ezen beliil a belső számítógépes bźiőzat optimálisabb
kihasználása, dolgozók gyakorlatorientált ismeľetbővítő infoľmatikai oktatásą alkalmazott
szoftverek hatékony a|ka|mazása' az infoľmatikai feltételek javítása és továbbfejlesztése.

A 2O|l. évi teljesítményéľtékelés kitÍĺzésébó| szerzett tapaszta|atokat is flgyelembe véve, ja-

vasolom atava|yi évľe elfogadott 15 kiemelt cél köziil a Képviselő-testülettel és BizottságaĹ
va|, a költségvetéssel, az Európai Uniós fonásokkal, valamint avawongazdálkodással, és az

ügyfelbarát közigazgatźtssal kapcsolatos célkittĺzések mint źi|andő, hosszú távú céIok megfar-

tásźú. A megvalósult célok helyébe az elért eľedmények továbbfejlesztését, illefue a 2012.
évben aktuális feladatok megoldását cé|ző kití:zések megállapítasát javasolom, úgy mint a
minőségirányítási ľendszeľrel kapcsolatban megkezdett folyamatok folyatásą illetve az új

önkoľmányzati törvényből adódó feladatok végrehaj tása.

Kéremaza|źtbbihatáĺrozati javaslatelfogadását.

H,ł.ľÁnozłTI JAVAsLAT

A Képviselő-testület tęy dönt, hogy 2012. évľe vonatkozóan a köztisńviselők
teljesítménykövetelményeinek a|apját képező' a Hivatal minőségirányitźtséhő| következő

kiemelt célokat az a|álbbiak szeľint állapítja meg:

a) A Képviselő-testiilet és a bizottságok döntéseinek a szakmai és jogi előírásoknak megfele-

lő, megalapozott, a szabéiyozott leadási határidőben töfténő előkészítése.

b) A Képviselő-testiilet és a bizottságok döntéseinek határidőben töľténő végrehajtása.

c) Közreműködés az onkormányzatf0I2. évi költségvetésének meglervezésében és végľe-

hajĺásában a célszeľiĺségi, hatékonysági és költségtakarékossági szempontok messzemenő

figyelembevételével, újabb bevételi fonások felüĺľásával, a kö|tségvetési kiadási előirány-
zatok betartźsálva|,a gazdálkodźs szabáiyszeriiségének maľadéktalan biztosítása mellett.

d) A vagyongazdálkodási rendszer eredményes míĺkiidtetése' a vagyonelemekkel kapcsolatos

nyí|vántartálsi, adatszolgáttatősi feladatok ę||átźsa. Az önkoľményzati beľuhĺŁások, felújí-
tások, projektek színvonalas lebonyolításának biztosítása, amelyek soľán kiemelt fontossá-
gú az önkorményzati stľatégiai céljaihoz való illeszkedés, a kiiltségek előzetes helyes meg-

határozésa, a gazdasägossági szempontok éľvényesítése és a hatáľidők betartása, illetve be-

tartatősa,

e) A pá|yázatokkal elnyerhető központi és Európai Uniós fonások fe|hasznźiźlsában rejlő le-

hetőségek optimális kihasználása, allazai és uniós pźúyázatok és pľojektek folyamatos ké-

szítése.

Đ Az új önkormányzatitörvény végrehajtása soľán a Hivatal új feladatľendszeréhez illeszke-
dó szervęzęti stľuktúra és ĺigyviteli modell megtervezése, kialakítasa, az elektľonikus iigy-
intézés feltételeinek megteremtése, az ezt támogató informatikai a|ka|mazélsokĺa való zök-
kenőmentes éúéilás biztosítása.



g) A Hivatal szervezetfejlesztésének folytatásą az ISo 900l:2008 minőségirányítási ľendszeľ
2012. évi megujító auditjának sikeres teljesítése, az elfogadott fejlesztési terv és a megva-
Iósítását cé|ző vezetői intézkedések hatráľidőben töľténő végľehajtása.

h) A Hivatal eľedmény-mutató képzési pľogľamjának folyamatos karbantartása,
adatszo|gźůtatiísi köte lezett sé g te lj e s íté se 20 1 f . métr ciu s 3 1 -i g.

i) Az egységes, korszeriĺ hivatali tudásbazis folyamatos karbantaľtasą fęltöltöttség 80%-ľa
emelése.

j) A Polgáľmesteri Hivatal ügyintézésében a szolgáltató jelleg tovább eľősítése és az ijgy-
fé|baráúigazgatźs eszktizeinek és módszereinek fokozottabb érvényesítése: azÚgyintézési
határidők betartźsa, aziigyintézési idő csö'kkentése, iigyfelek te|jes körÍĺ tá$ékoztatása, az
ügyintézés töľvényességi színvonalának emelése oly módon, hogy az eredményes jogor-
voslatok száma csö'kkenjen, az ügyfelekkel való kapcsolattaľtás javítása, a lehetőségekhez
képest az e|járźsok egyszeľíĺsítése, tisztségviselői, hivatalvezetői válaszlevelek 15 napon
beliili előkészítése.

k) wwwjozsefuaros.hu honlap naprakészségének biztosításą az ugyintézéshez sziikséges
tőjékoztatők' nyomtatványok és a közérdekíĺ adatok folyamatos kaľbantaľtása. Szélesköríĺ
és felhaszná|óbaráúhozzáférés biztosítasa a Képviselő-testiilet és bizottságai döntéseihez,
a Képvise|ő-testiilet előterjesztéseihez.

Felelős: jegyzőt helyettesítő aljegyzó
Határidő: 20|2, január 3|.

A dtĺntés végrehajtásáltvégző szervezeti egység: valamennyi hivatali szęľvezeti egység

Budapest, 20|2, január 9. / ĺ/ĺ,,l .{.(
la, ľ{IW ?".,-Žŕ
" dr.Mészźlr Erika ,/

jegyzothelyettesítő a|jegyző /


