
 
Egyszerű többség 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 17-i ülés ….. sz. 
napirendi pontja 
 
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselői 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2012. évi kiemelt célok 
meghatározására és tájékoztató a megyei főjegyző 2011. évi 
teljesítményértékeléséről 
Előadó: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 
     dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság. 
 
 

I.  
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Tárgyévre is irányadó a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a 
továbbiakban: Ktv.) 34. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés, miszerint a 
köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt 
céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a 
munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli. 
 
Az egyéni teljesítménykövetelményeket a köztisztviselők esetében a megyei 
főjegyző, a megyei főjegyző esetében a közgyűlés elnöke állapítja meg a 
közigazgatási szerv kiemelt céljaira és az adott munkakörre alapozottan. 
 
A Ktv. 34. § (3) bekezdése alapján a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselői tekintetében a 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező 
kiemelt célokról a Tolna Megyei Közgyűlésnek kell dönteni. 
 
Tárgyévben a célok meghatározására vonatkozó javaslat összeállításakor 
elsősorban hazánk területi közigazgatási rendszerének gyökeres átszervezéséhez, a 
megyei önkormányzat profilváltásához kapcsolódó, új feladat- és hatáskörökre 
támaszkodhatunk.  
 
Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés a köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat a I. határozati javaslat 
melléklete szerint állapítsa meg. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

I. A Tolna Megyei Közgyűlés …./2012. (II.17.) 
közgyűlési határozata a teljesítményértékelés 
alapjául szolgáló kiemelt célokról: 
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1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi. XXIII. 
tv. 34. § (3) bekezdése alapján 2012. évre a 
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek 
alapját képező kiemelt célokat a határozat 
melléklete szerinti tartalommal határozza meg. 

2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a 
hivatalban dolgozó köztisztviselők egyéni 
teljesítménykövetelményeit a mellékletben 
megfogalmazott kiemelt célok 
figyelembevételével határozza meg. 

3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a megyei 
főjegyző egyéni teljesítménykövetelményeit a 
mellékletben megfogalmazott kiemelt célok 
figyelembevételével határozza meg. 

4. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a megyei 
főjegyző teljesítményértékeléséről tájékoztassa a 
Közgyűlést. 
 

Felelős: 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina 
megyei főjegyző 
 3-4. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés 
Elnöke 
 
Határidő: 2-3. pont tekintetében 2012. február 28. 
4. pont tekintetében 2013. február 15. 

 
 
 

Szekszárd, 2012. február 2. 
 
 
 

     Dr. Bartos Georgina 
     megyei főjegyző 
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II.  
 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

A Ktv. 34. § (6) bekezdése alapján a megyei főjegyző esetében a Közgyűlés elnöke 
állapítja meg a teljesítménykövetelményeket, értékeli a megyei főjegyző 
teljesítményét, és az értékelésről tájékoztatja a Közgyűlést.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 
teljesítményértékelésére sor került. Az értékelés szerint a megyei főjegyző a 
teljesítménykövetelményeket teljes mértékben teljesítette. 
 
Kérem a Közgyűlést, hogy a megyei főjegyző teljesítményértékeléséről szóló 
tájékoztatót fogadja el! 
 
 
Határozati javaslat: 
 

II. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2012. (II.17.) 
közgyűlési határozata a megyei főjegyző 
teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatóról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. 
Bartos Georgina megyei főjegyző 
teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

 
 
 
Szekszárd, 2012. február 2. 
 
 

     Dr. Puskás Imre 
     a Közgyűlés elnöke 
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Melléklet a …/2012. (II.17.) kgy. hat.-hoz  

 
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 

teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2012. évi kiemelt célok 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2012. évi kiemelt célokat a következők 
szerint határozza meg: 
 

- A Tolna Megyei Önkormányzat által 2012. január 1-jétől ellátandó 
területfejlesztési feladatokhoz igazodó új hivatali szervezeti struktúra 
kialakítása. 

-  A regionális fejlesztési tanácsok és a megyei fejlesztési tanácsok 
jogutódlásához kapcsolódó feladatok elvégzése, a kapcsolódó döntések 
előkészítése és végrehajtása. 

- A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételéről szóló 2011.évi CLIV. törvény, valamint a törvény 
végrehajtási rendeletei alapján  

a) a megyei önkormányzat vagyonának átszállásából eredő feladatok 
ellátása, 
b) az egykori megyei önkormányzati intézmények alapítói és fenntartói 
jogának jogutódlásához kapcsolódó feladatok elvégzése. 
c) a folyamatban lévő vagy fenntartási kötelezettséggel terhelt európai 
uniós finanszírozásból megvalósuló projektek hiánymentes átadása a 
jogutód kedvezményezetteknek. 

- A közgyűlési előterjesztések határidőben és megfelelő szakmai színvonalon 
történő előkészítése a rendeletek és határozatok készítésére vonatkozó 
tartalmi követelmények maradéktalan betartásával. Az ülésekkel összefüggő 
adminisztratív és szervezési teendők ellátása, a közgyűlési döntések 
végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. 

- A közgyűlés bizottságainak működésével összefüggő előkészítő, 
adminisztratív, szervezési és a döntések végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok elvégzése. 

- Az új feladatokhoz igazodó önkormányzati gazdálkodási és költségvetés-
tervezési modell kiépítése az államháztartás működési rendjére, illetőleg a 
költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és költségvetési 
kötelezettségének rendjére vonatkozó új jogszabályi rendelkezésekre 
figyelemmel. 

- Az önkormányzat gazdálkodását és feladatellátását érintő közbeszerzési 
eljárások előkészítése és lebonyolítása a közbeszerzésekre vonatkozó új 
törvényi szabályozás, a 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően. 

- A belső ellenőrzési új rendszerének kiépítése a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet szabályai alapján. 

- A térségi együttműködés szorosabbá fűzése a gazdaságfejlesztés, a 
foglalkoztatáspolitika, a környezetvédelem és az idegenforgalom területén. 
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Közreműködés a megyei és megyei településeinek érdekeit szolgáló 
programok, koncepciók, projektek kidolgozásában. 

- A minőségi közszolgáltatások nyújtása érdekében az együttműködés 
kiépítése, erősítése, intézményesítése az újonnan alakult Megyei 
Intézményfenntartó Központtal, a Kormányhivatallal, továbbá a települési 
önkormányzatokkal, illetve azok társulásaival. 

- A civil és nemzetiségi szervezetekkel történő kapcsolattartásból eredő 
feladatok ellátása, a területi nemzetiségi önkormányzatok törvényes 
működésének elősegítése. 

- Közreműködés az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, 
szervezésében. 

- Az önkormányzat hivatalos honlapjának – www.tolnamegye.hu – működtetése 
az elektronikus információszabadságról szóló törvény előírásainak 
megfelelően. 

 




