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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 34. § (6) bekezdése 
értelmében a jegyző esetében a polgármester állapítja meg a Képviselő-testület által 
meghatározott kiemelt célok figyelembe vételével a vele szemben támasztott teljesítmény-
követelményeket, ez alapján értékeli a jegyző teljesítményét, és az elvégzett értékelésről 
tájékoztatja a Képviselő-testületet. 
 
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó, kiemelt célokból eredő egyéni 
teljesítménykövetelményeket, célokat Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
12/2010. (I. 28.) számú határozata állapította meg az alábbiak szerint: 
 

1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően felelős, 
hogy a Polgármesteri Hivatal szakszerűen lássa el feladatát a 2010-ben lezajló  
választásoknál: 
a) országgyűlési képviselő választás 
b) kisebbségi önkormányzatok választása 
c) helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek választása; 

 
2. A jegyző különös tekintettel a választásokra köteles figyelemmel lenni, hogy ne 

folytasson olyan tevékenységet, amely hivatalához méltatlan, vagy amely pártatlan, 
befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné. Pártban tisztséget nem viselhet, párt 
nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat.  

 
3. A Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. évi hatósági felügyeleti 

ellenőrzésében foglalt megállapítások figyelembevételével a hivatal szakmai 
munkájának fejlesztése, a szükséges intézkedések megtétele. 
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4. 2009. decemberi Lengyeltóti Városi Önkormányzat gazdálkodási rendszerének ÁSZ 
ellenőrzésében foglalt megállapítások, javaslatok alapján az intézkedési terv 
előkészítéséről és végrehajtásáról gondoskodjon. 

 
5. A Polgármesteri Hivatal kistérségi szerepének erősítése, hangsúlyosabbá tétele; 

 
6. A kistérségi települések szakmai együttműködésének szorosabbra fűzése; 

 
7. A képviselő-testületi ülések szakmai előkészítése és az ehhez kapcsolódó ügyviteli 

feladatok elvégzése. 
 

8. Fordítson kiemelt figyelmet a körjegyzői feladatellátása keretében Gyugy, Hács, 
Kisberény településeket érintő döntési folyamatokra, testületi munkára, a hivatali 
ügymenet hatékonyságára. 

 
9. Kísérje figyelemmel a pénzügyi költségvetési folyamatokat. Naprakész jogszabályi 

ismeretekkel rendelkezzen. Információkkal segítse a képviselő-testületet, hogy az 
intézmény pénzügyi stabilitását megőrizze. 

 
10. Vezetésével a hivatal törekedjen az ügyfélközpontúságra, a szolgáltató jellegű és gyors 

ügyintézés megvalósítására. Törekedjen a hivatal pozitív megítélésének fenntartására a 
lakosság az ellenőrző és társhatóságok részéről.  

 
 
Az értékelés során egyes követelményeket 1-8-ig lehet pontozni. az értékelés eredményeként 
átlagot kell számolni, amely szerint 
 gyenge  0-1,99 pont 
 közepes 2-3,99 pont 
 jó  4-5,99 pont 
 kiváló  6-8 pont 
minősítés adható. 
 
A polgármester a meghatározott teljesítménykövetelmények értékelésétől függően a jegyző 
alapilletményét 

- legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy 
- legfeljebb 20%-kal csökkentheti. 

 
A jegyző 2010. évi teljesítménykövetelmények szerint értékelt munkáját átlagosan 7,9 pontra, 
azaz kiválóra minősítettem. 
 
A jegyző illetményét tárgyévre vonatkozóan a költségvetési kiadások mérséklésére való 
tekintettel változatlan mértékben állapítom meg, amely a 2011. évi költségvetés tervezése 
során eltérítés nélkül 100%-ban kerül figyelembe vételre. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jegyző 2010. évi teljesítményértékeléséről szóló 
tájékoztatót fogadja el.  
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Határozati javaslat 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző 2010. évi 
teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. január 20. 
 
 
        Zsombok Lajos 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette:     Jóváhagyta: 
 
   dr. Bek Melinda     dr. Szatmári Ibolya 
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