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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. 

 

Figyelemmel a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 309/2011.(XII. 14.) számú 

határozata alapján meghatározott kiemelt célokra - valamint a köztisztviselő munkaköri feladataira - 

dr. Szatmári Ibolya jegyző részére a 2011. évi munkateljesítményének értékeléséhez az alábbi 

teljesítménykövetelményeket állapítottam meg:   

 

1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (Ket.) 2011. január 1-jétől hatályos módosításainak gyakorlati alkalmazása, különös 

tekintettel: 

a.) ügyintézési határidők betartása, 

b.) A közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazott ügyirat kísérő lap szakszerű 

vezetése, 

c.) az egyéni iktatókönyvek havi lezárása a Polgármesteri Hivatal Egyedi 

Iratkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően 

 

2. A Polgármesteri Hivatal közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló 

szabályzatának betartása.  

 

3. Követelmény a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel való rendelkezés, az adott 

munkakör ellátásához szükséges jogszabályi hátér biztos és pontos ismerete, a változások 

figyelemmel kísérése, alkalmazása.  

 

4. Követelmény a pontos, precíz munkavégzés. A munkavégzés során a rendelkezésre álló 

iratokból más, az adott szakterületen jártas ügyintéző is el tudjon igazodni a helyettesítés, 

belső munkavégzési feladatok zökkenőmentes végrehajtása érdekében.  

 

5. Követelmény a feladatok felelősséggel, megfelelő segítőkészséggel való ellátása. 

6. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei munkájának összehangolása, feladataik 

koordinálása. 

 

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

elvégzése. 

 

8. A kistérség településeinek szakmai együttműködésének szorosabbra fűzése. 
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9. A Polgármesteri Hivatal kistérségi jellegének erősítése, hangsúlyosabbá tétele. 

 

10. A Polgármesteri hivatal szakmai munkájának folyamatos fejlesztése. 

 

Az értékelés során az 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 2011. évi teljesítménykövetelmények szerint értékelt munkáját átlagosan 6,3 pontra, azaz 

kiválóra minősítettem. 

 

A jegyző illetményét tárgyévre vonatkozóan a költségvetési kiadások mérséklésére való tekintettel 

változatlan mértékben állapítom meg, amely a 2012. évi költségvetés tervezése során eltérítés nélkül 

100%-ban kerül figyelembe vételre. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről szóló 

tájékoztatómat fogadja el.  

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről 

szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos. 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Lengyeltóti, 2012. február 22.   

 

        Zsombok Lajos 

           polgármester 

 

 

 

Készítette:     Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska               dr. Szatmári Ibolya 

hatósági irodavezető    jegyző 


