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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 34. §-a alapján a képviselő-

testületnek 2012. évre vonatkozóan is meg kell határozni a köztisztviselők és a jegyző 

munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelmények alapját képező, 

ún. kiemelt célokat. A 2012. évet érintő jelentősebb változások KTV, ÖTV,  köztisztviselői 

ágazati jogszabályok alapján az államigazgatási hatósági ügyekben a jegyző alapvető feladata 

a változások naprakész figyelemmel kísérése, és a zökkenőmentes hivatali feladatellátás 

biztosítása, a pénzügyi stabilitás fokozott figyelemmel kísérése. Az így meghatározott kiemelt 

célok, követelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója – a jegyző esetében a 

polgármester – előre, írásban állapítja meg a tárgyévre vonatkozóan a jegyzővel szemben 

támasztott követelményeket, és legkésőbb a tárgyév végéig értékeli a teljesítményét. Az 

értékelésről a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jegyző tekintetében a 2012. évre vonatkozóan a 

kiemelt célokat állapítsa meg.  

 
 

Határozati javaslat 
 

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény 34. § (6) bekezdése alapján a jegyző munkateljesítményének értékeléséhez 
szükséges teljesítmény-követelmények alapját képező, 2012. évi kiemelt célokat az 
alábbiak szerint határozza meg: 
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- Az elfogadás előtt álló új önkormányzati törvény köztisztviselők törvény ágazati 
jogszabályok függvényébe a szervezeti, és a személyi állomány munkaszervezeti 
kérdéseinek áttekintése, javaslattétel a döntéshozók számára 

- gazdaságos, működtethető, a feladatai ellátására képes önkormányzati, intézményi 
szervezet kialakítása, fenntartásba való aktív közreműködés 

- a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei munkájának összehangolása, 
feladataik koordinálása 

- a Képviselő-testületi ülések szakmai előkészítése és az ehhez kapcsolódó ügyviteli 
feladatok elvégzése 

- a kistérség településeinek szakmai együttműködésének szorosabbra fűzése 
- a Polgármesteri Hivatal kistérségi jellegének erősítése, hangsúlyosabbá tétele 
- a Polgármesteri Hivatal szalmai munkájának folyamatos fejlesztése. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. november 23. 
 
 
        Zsombok Lajos 
          polgármester 
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