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Tárgy: Tájékoztatás a jegyzı 2010. 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 2010. évi munkateljesítményérıl. 
 
A jegyzı 2010. évi teljesítménycéljai: 
1.Fokozott figyelmet fordítson az elıterjesztések törvényes, pontos és színvonalas 
elıkészítésére, a rendeletek, határozatok elkészítésére vonatkozó tartalmi követelmények 
betartására.. 
2. Fordítson gondot az önkormányzati beruházások elıkészítése és lebonyolítása során a 
közbeszerzési törvény elıírásainak betartására.   
3.A felügyeleti jogkörben tartott törvényességi ellenırzések során a feltárt hiányosságok, 
hibák elemzését végezze el és a jogalkalmazási gyakorlatot ennek megfelelıen változtassa 
meg.  
4.Törekedjen a 2010. évi országgyőlési és helyhatósági választások jogszerő és szakszerő 
lebonyolítására, a választási bizottságok tagjainak megfelelı felkészítésére. 
5. Figyeljen arra, hogy a hatósági feladatok ellátása során az ügyintézık törekedjenek a 
szakszerő ügyintézésre, tájékoztatásra, tanácsadásra és információ nyújtására. 
 
A jegyzı teljesítményértékelése: 
1. A teljesítménykövetelményt nagyobb részben teljesítette. 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. Törvényességi észrevétel 1 önkormányzati rendelet esetében érkezett. 
2. A teljesítménykövetelményt teljes mértékben teljesítette. Az IKSZT beruházással 
kapcsolatos feladatokat a közbeszerzési törvény elıírásainak  megfelelıen  végezte el. 
3. A teljesítménykövetelményt teljes mértékben teljesítette. Törvényességi ellenırzést tartott a 
Szekszárdi Városi Ügyészség az aktív korúak ellátásával kapcsolatban, a szociális és 
gyámhivatal a szociális szolgáltatásokkal, szociális igazgatással, gyermekjóléti és gyámügyi 
igazgatással kapcsolatban, a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal hatósági felügyeleti 
ellenırzést az összes hatósági ügyben. A feltárt hiányosságok elemzése megtörtént, az 
ügyintézık a helyes jogalkalmazási gyakorlat szerint végzik munkájukat.  



 2 

 4. A teljesítménykövetelményt teljes mértékben teljesítette. Az országgyőlési és helyi 
képviselık választásával kapcsolatos feladatokat maradéktalanul végrehajtotta. A felkészítı 
értekezleteken részt vett, a Helyi Választási Iroda valamint a választási bizottsági tagok 
részére a szükséges oktatást megtartotta. A választások törvényesen lezajlottak. 
5. A teljesítménykövetelményt nagyobb részben teljesítette. Hetente ellenırizte az ügyintézési 
határidık betartását, tekintettel a közigazgatási eljárási törvény ügyintézési határidıket érintı 
módosítására. Heti egy alkalommal megbeszélést tartott az ügyintézıkkel az elvégzett és a 
várható feladatokról. Gondoskodott róla, hogy az ügyintézık a lehetı legrövidebb idın belül 
megismerjék a jogszabályi változásokat. Elısegítette, hogy  a köztisztviselık részt vegyenek 
képzéseken, továbbképzéseken.  
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el. 
 
Tengelic 2011. február  
 
                                                                                                            Gáncs István 
                                                                                                            polgármester 

 
Határozati javaslat 

 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a jegyzı 2010. évi 
teljesítményértékelésérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 


