Ágasegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/388-211
Fax: 76/388-387

Web: http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
12/2012.

Jegyzőkönyv
Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én
tartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Füredi János polgármester
Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester
Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bolyki Zoltán, Bornemisszáné Varga
Ilona képviselők
dr. Fazekas István jegyző
Balogh Judit jegyzőkönyvvezető
Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
(Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).
Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, illetve külön köszöntötte
Szórád-Hauch Editet a Helyi Választási Bizottság elnökét. Megállapította, hogy minden
képviselő jelen van, a Testület határozatképes, s így az ülést megnyitotta, majd egyidejűleg
javaslatot tett a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Bagóné Ballun Gyöngyi és Bornemisszáné Varga
Ilona képviselők személyében. Ezt követően kérte a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett
javaslatának és a napirend (1. számú melléklet) elfogadását.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, egyhangúlag a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét és a napirendet elfogadta.
Napirend
1.) Új Önkormányzati Képviselő megbízólevelének átadása
Előadó: Polgármester
2.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Jegyző

3.) Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése
Előadó: Polgármester
4.) Köztisztviselők teljesítményértékelése
Előadó: Polgármester, Jegyző
1. Napirendi pont
Tárgya: Új Önkormányzati Képviselő megbízólevelének átadása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester felkéret Szórád-Hauch Editet a Helyi Választási Bizottság
Elnökét, hogy a megüresedett önkormányzati képviselői hely betöltésére a soron következő
képviselő jelöltnek, Tóthné Fekete Ilonának adja át a megbízólevelét.
Szórád-Hauch Editet a Helyi Választási Bizottság Elnöke köszöntötte az új képviselőjelöltet,
és kéret, hogy mindenki álljon fel. Ezt követően kérte Tóthné Fekete Ilonát mondja utána az
eskü szövegét.
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Szórád-Hauch Edit a képviselők esküjét az alábbiak szerint vette ki:
„Én, ………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
az önkormányzati képviselő tisztségemből eredő feladataimat az Ágasegyháza Község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”
Szórád-Hauch Editet a Helyi Választási Bizottság Elnöke elsőként gratulált az új
önkormányzati képviselőnek.
Füredi János polgármester elmondta, sajnálja, hogy így történt, mivel az előző képviselő
súlyos betegség következtében elhunyt, de a képviselőtestület nevében gratulált Tóthné
Fekete Ilonának a képviselői kinevezéséhez és kívánt munkájához sok sikert, jó egészséget,
és kitartást.
2. Napirendi pont
Tárgya: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Jegyző
Dr. Fazekas István jegyző elmondta, hogy az előterjesztést (2. sz. melléklet) írásban
mindenki időben megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Elmondta továbbá, hogy a
következő év elejével hatályba lépő rendelkezések teszik szükségesség a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának a módosítását, majd kérte a képviselőket, mondják el azzal
összefüggő véleményeiket, és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
85/2012.(XII.21.)
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása
Határozat
Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az
Ágasegyháza Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést, és a hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2013.
január 1-től a határozat melléklete szerint állapítja meg, s ezzel egyidejűleg
felhatalmazza Füredi János polgármestert az alapító okirat aláírására, és
megbízza dr. Fazekas István jegyzőt, hogy azzal, hogy a megfelelő módon
elkészített alapító okiratot a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei
Igazgatóságának küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester és Jegyző

3

1. számú melléklet

Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal
ALAPÍTÓ OKIRAT
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2)
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja
ki:
1.) A költségvetési szerv neve:
2.) A költségvetési szerv
székhelye:
3.) A költségvetési szerv
telephelye:

Ágasegyházi Polgármesteri Hivatal
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.

4.) Közfeladata:

A magyarországi helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban:Mötv.)
84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja
az önkormányzatok működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.

5.) Alaptevékenysége:

A polgármesteri hivatal ellátja a MÖTV.-ben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a
tervezési, gazdálkodási , ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.

6.)Szakágazati besorolás:

841105 Helyi Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

7.) Alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása:
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841114. Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115. Önkormányzati képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
Tevékenységek
841117. Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841173. Statisztikai tevékenység
882111. Rendszeres szociális segély
882113. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119. Óvodáztatási támogatás
8.) Illetékessége, működési köre:
9.) Alapítói jogokkal felruházott
irányító szerv neve,székhelye:
10.) Gazdálkodási besorolása:

Ágasegyháza Község közigazgatási területe.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6076. Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám.
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

11.) Vezetőjének kinevezési rendje: A jegyző kinevezése a Mötv.82.§-a, valamint a
közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.
törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A
település polgármestere- pályázat alapján határozatlan
időre- nevezi ki a jegyzőt.
12.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 Köztisztviselői vagy közszolgálati ügykezelői jogviszony a 2011.évi CXCIX. törvény
alapján.

 Közalkalmazotti jogviszony, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
 Munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény az irányadó.
 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Ezen Alapító Okirat 2013. január 01.-én lép hatályba, és ezzel egyidejűleg ÁgasegyházaKözség Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011.(V.31.)Kt.számú határozatával
elfogadott alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Ágasegyháza Község
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Önkormányzat Képviselő-testülete 85/2012.(XII.21.) számú határozatával 2012.december 21i ülésén fogadta el.

3. Napirendi pont
Tárgya: Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (3. sz. melléklet) írásban
mindenki időben megkapta e-mailben illetve papíralapon is, elmondta továbbá, hogy minden
évben kell értékelni a Jegyző munkáját, amit jónak értékelt, majd kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester kérdezte, hogy milyen minősítések
lehetnek még a jegyző értékelésér?
Füredi János polgármester válaszában elmondta, hogy lehet jó, megfelelt vagy nem felelt
meg, és ismételten elmondta, hogy a jegyző munkáját jónak értékeli.
Ártim János képviselő elmondta, hogy a Jegyző Úr mindig mindenben készségesen segítette
munkáját, segítette a polgárőrséget is. Köszöni szépen a sok segítséget, és javasolja
elfogadásra az előterjesztést.
Mivel más hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
86/2012.(XII. 21.)
Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése
Határozat
Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármestere a többször módosított
köztisztviselők jogállásáról szóló 2011.évi CXCIX. tv. 130. §. (1)
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Dr. Fazekas István jegyző
2012.évi teljesítményét „alkalmas” – nak minősítem, melyet a Képviselőtestület tudomásul vesz, azzal egyetért és elfogad, az értékelésről szóló
tájékoztatást megköszöni.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Polgármester
4. Napirendi pont
Tárgya: Köztisztviselők teljesítményértékelése
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Előadó: Polgármester, Jegyző
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (4. sz. melléklet) írásban
mindenki időben megkapta e-mailben illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Dr. Fazekas István jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy jogszabály írja elő a
köztisztviselőkkel szembeni teljesítménykövetelményi szempontokat. Ezt is minden évben el
kell végezni.
Ártim János képviselő elmondta, hogy az iskola átadás-átvételnél minden segítséget
megkaptunk a hivatal dolgozóitól, ez nem mondható el Orgoványon. Képviselő Úr
megköszönte a segítséget és javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
87/2012.(XII.21.)
Köztisztviselők teljesítményértékelése
Határozat
1.Ágasegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselői
2013. évi egyéni munkateljesítmény követelményeinek alapját képező átfogó
célokat a következők szerint határozza meg.
 Önkormányzati fenntartású intézmények törvényes, hatékony és
gazdaságos működését szolgáló intézkedések megtétele.
 Az egyes ágazati koncepciók végrehajtásából adódó feladatok szakszerű és
eredményes megvalósítása.
 A községi önkormányzat bizottságai tevékenységének segítése, döntés
előkészítő munkájukban aktív közreműködés.
 A községi önkormányzat 2013. évi munkatervi feladataihoz szükséges
előkészítő munka körültekintő, koordinatív végrehajtása.
 az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtása során törekedni
kell az adott feladat célszerű és gazdaságos megoldására.
 A vagyongazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani az
önkormányzati vagyon gyarapítására és védelmére.
 Az önkormányzat által elhatározott beruházások, fejlesztések során
törvényes előkészítésre és lebonyolításra kell törekedni.
 A köztisztviselői törvényben kötelezően előírt éves képzéseken,
továbbképzéseken való részvétel, az előírt vizsgakötelezettségek
eredményes teljesítése.
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2. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző vonatkozásában
az egyéni teljesítmény követelményeket – tekintettel a megállapított kiemelt
célokra – 2013. január 31-ig határozza meg, s annak alapján elvégzett
értékeléséről legkésőbb 2013. december 31-ig a Képviselő - testületet
tájékoztassa.
3. A Képviselő- testület utasítja a jegyzőt, hogy munkáltatói jogkörében eljárva
e határozat 1. pontjában felsorolt célok figyelembe vételével határozza meg
2013. évre a köztisztviselők egyéni teljesítmény követelményeit legkésőbb
2013. január 31-ig.
Határidő: 2013.január 31.
Felelős: Polgármester, Jegyző

Majd ezt követően Füredi János polgármester, mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, a
rendes ülést bezárta.
Kmf.

Füredi János
Polgármester

Dr. Fazekas István
Jegyző

Balogh Judit
jegyzőkönyvvezető
A jegyzőkönyvet hitelesítik:

Bagóné Ballun Gyöngyi

Bornemisszáné Varga Ilona
1.számú melléklet

Ágasegyháza Község
Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009
Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
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12/2012. Kt. ülés

MEGHÍVÓ
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 21-én 12 óra 30
perckor rendkívüli ülést tart, melyre ezúton meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend
1.) Új Önkormányzati Képviselő megbízólevelének átadása
Előadó: Helyi Választási Bizottság Elnöke
2.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Jegyző

3.) Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése
Előadó: Polgármester
4.) Köztisztviselők teljesítményértékelése
Előadó: Polgármester, Jegyző

Ágasegyháza, 2012. december 20.

Füredi János
polgármester
2.számú melléklet

Ágasegyháza Község Jegyzője
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu

Telefon: 76/388-211

E-mail: pmstrh@t-online.hu

76/388-387

76/571-060

═════════════════════════════════════════════════════
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72/2012.

Előterjesztés
Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2012. december 21-i ülésének
Tárgy: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítására
Tisztelt Képviselőtestület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 2013. január 1.-jétől hatályba lépő egyes rendelkezéseire tekintettel szükséges
Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása. Az alapító okirat
módosítás indokai az alábbiak:
A Mötv. 84. § (5) bekezdése szerint a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal
hivatalos megnevezése települési polgármesteri hivatal esetén (település neve)-i Polgármesteri
Hivatal lesz. Ennek megfelelően az előterjesztés mellékletét képező, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat-tervezetben Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatalának
nevét már Ágasegyháza Polgármesteri Hivatalként jelöltük.
A Polgármesteri Hivatal közfeladatát és alaptevékenységét az 1990. évi XLV. törvény (Ötv.)
38. § (1) bekezdése szabályozta, amely 2013. január 1. napjától már nem hatályos. Helyébe a
Mötv. 84. § (1) bekezdése lép, amely szerint a hivatal közfeladata és alaptevékenysége az
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
A Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján a jegyző kinevezésének rendje is megváltozik, mivel
2013. január 1. napjától a polgármester – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a
jegyzőt. Az alapító okiratban korrigáltuk a 2013. január 1-től ellátandó feladatok körét is.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozattervezetben foglaltakról dönteni szíveskedjen.
Ágasegyháza, 2012. december 19.
(: dr. Fazekas István :)
Ágasegyháza Község Jegyzője
Határozati-javaslat
……/2012. (XII. 21.) sz. Kt. hat.
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása
Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az Ágasegyháza
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és a hivatal
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egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2013. január 1-től a határozat melléklete szerint
állapítja meg, s ezzel egyidejűleg felhatalmazza Füredi János polgármestert az alapító okirat
aláírására, és megbízza dr. Fazekas István jegyzőt, hogy azzal, hogy a megfelelő módon
elkészített alapító okiratot a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának
küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester és Jegyző

Ágasegyháza Polgármesteri Hivatal
ALAPÍTÓ OKIRAT
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2)
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bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja
ki:
1.) A költségvetési szerv neve:
2.) A költségvetési szerv
székhelye:
3.) A költségvetési szerv
telephelye:

Ágasegyháza Polgármesteri Hivatal
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.

4.) Közfeladata:

A magyarországi helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban:Mötv.)
84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja
az önkormányzatok működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.

5.) Alaptevékenysége:

A polgármesteri hivatal ellátja a MÖTV.-ben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a
tervezési, gazdálkodási , ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.

6.)Szakágazati besorolás:

841105 Helyi Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

7.) Alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása:
841114. Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115. Önkormányzati képviselő- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
Tevékenységek
841117. Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118. Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841173. Statisztikai tevékenység
882111. Rendszeres szociális segély
882113. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
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882119. Óvodáztatási támogatás
8.) Illetékessége, működési köre:

Ágasegyháza Község közigazgatási területe.

9.) Alapítói jogokkal felruházott
irányító szerv neve,székhelye:

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6076. Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám.

10.) Gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

11.) Vezetőjének kinevezési rendje: A jegyző kinevezése a Mötv.82.§-a, valamint a
közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.
törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A
település polgármestere- pályázat alapján határozatlan
időre- nevezi ki a jegyzőt.
12.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
 Köztisztviselői vagy közszolgálati ügykezelői jogviszony a 2011.évi CXCIX. törvény
alapján.

 Közalkalmazotti jogviszony, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
 Munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény az irányadó.
 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Ezen Alapító Okirat 2013. január 01.-én lép hatályba, és ezzel egyidejűleg ÁgasegyházaKözség Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011.(V.31.) Kt. számú határozatával
elfogadott alapító okirata hatályát veszti.
Ágasegyháza, 2012. december 19.
(: Füredi János:)
Ágasegyháza Község Polgármestere

(: dr. Fazekas István:)
Ágasegyháza Község Jegyzője
3.számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009

Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
73/2012.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő- testület 2012. december 21.-i ülésére
Tárgy: Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése
A teljesítménykövetelmények meghatározására a Köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi
CXCIX. tv. 130. §. (1) bekezdése, valamint a köztisztviselők teljesítményértékeléséről szóló
87/2011.(XII.28) Képviselő- testületi határozat alapján kerül sor.
A teljesítménykövetelmények teljesítését, a jegyző teljesítményértékelését, mint az egyéb
munkáltatói jogkör gyakorlója végeztem el.
Szakmai ismeret és jártasság, elemző - készség, ítélőképesség, pontosság, írásbeli és szóbeli
kifejezőkészség, felelősségérzet, hivatástudat, szorgalom, igyekezet területén jónak, míg az
általa vezetett csoport munkájának színvonala, a munka szervezettsége területén átlagosnak
minősítem.
Az értékelés alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő- testület
elé.
Ágasegyháza, 2012. december 20.
(:Füredi János:)
Ágasegyháza Község Polgármestere

Határozati javaslat
Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármestere a többször
módosított köztisztviselők jogállásáról szóló 2011.évi CXCIX. tv. 130. §. (1)
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Dr. Fazekas István jegyző
2012.évi teljesítményét „alkalmas” – nak minősítem, melyet a Képviselőtestület tudomásul vesz, azzal egyetért és elfogad, az értékelésről szóló
tájékoztatást megköszöni.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Polgármester
4.számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere és Jegyzője
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.

Fax: 76/388-387

Tel.:76/571-009

E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
74/2012.
Tárgy: Köztisztviselők teljesítményértékelése
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ELŐTERJESZTÉS
I.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló
2011. évi CXCIX tv. (1) bekezdése alapján 2013. évre vonatkozóan is meg kell
határozni azokat az átfogó célokat, melyek a köztisztviselőkkel szemben támasztott
egyéni teljesítménykövetelmények alapját képezik. Ezen átfogó célok alapján a
2013.évi egyéni teljesítménykövetelményeket:
- a jegyző vonatkozásában a polgármester,
- a többi köztisztviselő vonatkozásában pedig a jegyző fogja megfogalmazni
és írásban előre rögzíteni, majd átadni a köztisztviselő részére
A fentiekben meghatározott módon történő teljesítménykövetelmények
érvényesüléséről, a teljesítésének 2013.évi értékeléséről
- a jegyző vonatkozásában a polgármester gondoskodik, s egyben az
értékelésről a Képviselő- testületet is tájékoztatja,
- a többi köztisztviselő teljesítményértékelése a jegyző határkörébe tartozik.
A teljesítményértékelés legfőbb célja, hogy a köztisztviselők
- szakmai munkájának színvonala emelkedjen
- munkájukat az önkormányzati szándékkal, illetve a közigazgatás céljaival
összhangban végezzék.
A teljesítményértékelés további célja, hogy a
- köztisztviselőt teljesítménye alapján anyagilag is el lehessen ismerni – a
munkáltatói jogkörök gyakorlója jogosult a köztisztviselő besorolása szerinti
fizetési fokozathoz tartozó illetményét 30 %-kal megemelni -, illetve
- el lehessen marasztalni - a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult a
köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetményét
csökkenteni.
A köztisztviselők illetményének teljesítmény szerinti differenciálódása a
költségvetésre többlet anyagi terhet nem róhat. Ennek oka, hogy az illetményemelés,
illetve csökkentés jogkörével a munkáltatói jogkör gyakorlója csak a költségvetési
rendeletben jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül élhet.
II.

A teljesítmények konkrét meghatározása
A teljesítménykövetelmények alapját képező átfogó célokról tehát a Képviselőtestületnek határozattal kell döntenie.
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Mindezek alapján az Önkormányzat esetében a kiemelt célok meghatározásánál
figyelembe vételre kerültek, illetve kerülnek a következők:
- fontos célokat meghatározó döntések és dokumentumok körében a
következők:
 az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata és
ügyrendje,
 az önkormányzat ciklusprogramja, illetve a 2012. és 2013.
éves munkaterve,
 az egyes területeket érintő, már elfogadott feladattervek;
- az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai;
- az önkormányzat önként vállalt feladatai;
- az önkormányzati feladatellátás korszerűsítési, illetve hatékonyság
növelési célkitűzései;
- az önkormányzat rendeleteiben meghatározott feladatok;
- az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásával kapcsolatban a 2012. évi, de
a 2013. évre áthúzódó éves beszámolási feladatok;
- az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásával kapcsolatban:
 a 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepcióban
meghatározott feladatok, súlypontok
 a 2013. évi féléves beszámolóval összefüggő
tevékenységek, valamint
 a 2013. évi háromnegyed éves tájékoztató és a 2014. évi
költségvetési koncepciókészítési feladatok,
 a 2013. évben a költségvetési gazdálkodási
tevékenységet átfogó feladatok.
- a jegyző által ellátandó államigazgatási feladatok;
- az önkormányzati hivatal által ellátandó feladatok;
- az önkormányzat, illetve az önkormányzati hivatal tevékenységét ellenőrző
szervek észrevételei.
Mindezek előrebocsátása után a Polgármesteri Hivatal részére a következő célok
meghatározását javaslom a Képviselő-testületnek:
Ágasegyháza, 2012. december 20.
(:Füredi János:)
Ágasegyháza Község Polgármestere

H a t á r o z a t i

j a v a s l a t

(:dr. Fazekas István:)
Ágasegyháza Község Jegyzője
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1.Ágasegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
köztisztviselői 2013. évi egyéni munkateljesítmény követelményeinek
alapját képező átfogó célokat a következők szerint határozza meg.
 Önkormányzati fenntartású intézmények törvényes, hatékony és
gazdaságos működését szolgáló intézkedések megtétele.
 Az egyes ágazati koncepciók végrehajtásából adódó feladatok
szakszerű és eredményes megvalósítása.
 A községi önkormányzat bizottságai tevékenységének segítése,
döntés előkészítő munkájukban aktív közreműködés.
 A községi önkormányzat 2013. évi munkatervi feladataihoz
szükséges előkészítő munka körültekintő, koordinatív végrehajtása.
 az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtása során
törekedni kell az adott feladat célszerű és gazdaságos megoldására.
 A vagyongazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani az
önkormányzati vagyon gyarapítására és védelmére.
 Az önkormányzat által elhatározott beruházások, fejlesztések során
törvényes előkészítésre és lebonyolításra kell törekedni.
 A köztisztviselői törvényben kötelezően előírt éves képzéseken,
továbbképzéseken való részvétel, az előírt vizsgakötelezettségek
eredményes teljesítése.
2. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző
vonatkozásában az egyéni teljesítmény követelményeket – tekintettel a
megállapított kiemelt célokra – 2013. január 31-ig határozza meg, s
annak alapján elvégzett értékeléséről legkésőbb 2013. december 31-ig
a Képviselő - testületet tájékoztassa.
3. A Képviselő- testület utasítja a jegyzőt, hogy munkáltatói jogkörében
eljárva e határozat 1. pontjában felsorolt célok figyelembe vételével
határozza meg 2013. évre a köztisztviselők egyéni teljesítmény
követelményeit legkésőbb 2013. január 31-ig.
Határidő: 2013.január 31.
Felelős: Polgármester, Jegyző

