Tárgy: Tájékoztatás a jegyzı 2009. évi teljesítményértékelésérıl
Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés
A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.(továbbiakban:Ktv.) 34.§.-a alapján a
köztisztviselı munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak
figyelembevételével meghatározott egyéni teljesítmények alapján a munkáltatói jogkör
gyakorlója évente értékeli.
A Ktv. 34.§(6) bekezdése szerint a jegyzı esetében a polgármester állapítja meg a
teljesítménykövetelményeket, értékeli a kitőzött célok teljesítését és az értékelésrıl
tájékoztatja a képviselı-testületet.
A köztisztviselıi törvény hivatkozott rendelkezése alapján ezúton tájékoztatom a Tisztelt
Képviselı-testületet a jegyzı 2009. évi munkateljesítményérıl.
A jegyzı 2009. évi teljesítménycéljai:
1. Az elıterjesztések törvényes, pontos és színvonalas elıkészítése, a rendeletek, határozatok
készítésére vonatkozó tartalmi követelmények betartása.
2. A képviselı- testület munkatervében meghatározott feladatok végrehajtásának elısegítése.
3. A közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelı, szakszerő, pártatlan és színvonalas
ügyintézés megteremtése.
4.A belsı piaci szolgáltatásokról szóló EK irányelvbıl fakadó önkormányzati rendelet
harmonizációs feladatainak teljeskörő végrehajtása.
5. Az Európai Parlamenti képviselık tagjainak 2009. évi választása jogszabályoknak
megfelelı elıkészítése, lebonyolítása, ide értve az ezzel kapcsolatos pénzügyi és számviteli
elszámolások elkülönített vezetését, a szükséges tárgyi és informatikai feltételek biztosítása.
A jegyzı teljesítményértékelése:
1. A képviselı-testületi munka, az elıterjesztések elıkészítése, törvényességi szempontú
ellenırzése minden esetben megtörtént. A határozatok végrehajtásáról a Képviselı-testület
minden esetben tájékoztatást kapott. A testületi és bizottsági jegyzıkönyvek készítése,
továbbítása határidıben, folyamatosan megtörtént.
2.A 2009. évi munkatervben meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtása megtörtént.
3.Biztosította, hogy a hatályos jogszabályok a legrövidebb idın belül az ügyintézık
rendelkezésére álljanak, biztosította a színvonalas ügyintézés érdekében az ügyintézık
folyamatos továbbképzését. Heti egy alkalommal megbeszélést tart az ügyintézıkkel az
elvégzett és a várható feladatokról, ezzel a hatósági munka ellenırzése is teljesebbé válik.
Az ügyfelek szélesebb körő tájékoztatása érdekében elindult a község honlapja, ahová az
önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra, az ügyintézésekre vonatkozó adatok már
felkerültek.
4.Az irányelv átültetésével kapcsolatos feladatok közül megvalósította a helyi rendeletek
elızetes felülvizsgálatát, az irányelvvel érintett rendeletek módosítását, valamint a jelentések
határidıben történı elküldését.
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5. Az Európai Parlament tagjai választásával kapcsolatos feladatokat maradéktalanul
végrehajtotta. A felkészítı értekezleteken részt vett, a Helyi Választási Iroda valamint a
szavazatszámláló bizottsági tagok részére a szükséges oktatást megtartotta.
A választópolgárok részére határidıben eljuttatta a névjegyzékbe felvételrıl szóló értesítést,
tájékoztatásuk érdekében több hirdetményt tett közzé. Biztosította a bizottságok
határozatképes és törvényes mőködésének feltételeit.
Az értékelés eredményeként megállapítottam, hogy a jegyzı a teljesítménykövetelményeket
teljes mértékben teljesítette.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el.
Tengelic 2010. február
Gáncs István
polgármester
Határozati javaslat

Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a jegyzı 2009. évi
teljesítményértékelésérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2

