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E L  T E R J E S Z T É S

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2012. januári ülésére

Tárgy: Kató Pálné jegyz  2011. évi teljesítményének értékelése

Tisztelt Képvisel -testület!

A köztisztvisel k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 34. §-a rendelkezik a köztisztvisel k
teljesítményének értékelésér l, mely szerint a köztisztvisel  munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási
szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója
évente értékeli tárgyév végéig.
Emlékeztetem Önöket, hogy a Képvisel -testület 9/2011. (II. 11.) Ökt határozatával állapította meg az
önkormányzat polgármesteri hivatala 2011. évre vonatkozó kiemelt céljait, amely a rövidtávú gazdasági
programra építve alapja a köztisztvisel k teljesítménykövetelményének.

A jegyz  esetében a polgármester állapítja meg a teljesítménykövetelményeket, értékeli a kit zött célok
teljesítését és az értékelésr l tájékoztatja a Képvisel -testületet.

Kató Pálné jegyz  számára 2011. évre meghatározott teljesítménykövetelmények értékelésre kerültek,
melyr l az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képvisel -testületet.

A Jegyz  Asszony a Polgármesteri Hivatal vezet jeként gondoskodott a közérdeknek és a jogszabályoknak
megfelel , szakszer , pártatlan és igazságos ügyintézésr l.

Kiemelt figyelmet fordított az önkormányzati döntések megfelel  el készítésére, felügyeletére és a
határid k betartására.
A Képvisel -testületi munka, az el terjesztések el készítése, törvényességi szempontból való ellen rzése
minden esetben megtörtént.
A hatósági tevékenység során biztosította a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és ágazati jogszabályoknak megfelel jogszer  és szakszer
ügyintézést.
A Polgármesteri Hivatalban biztosította a feladatát eredményesen ellátó, képzett, az önkormányzathoz
lojális személyi állományt (minden munkaterületen a képesítési követelményeknek megfelel  köztisztvisel
dolgozik).
Az ellen rzések eredményei is azt mutatják, hogy hivatali vezet ként munkáját magas színvonalon végzi,
munkatársaitól elvárja, hogy legjobb tudásuk alapján, pontosan végezzék munkájukat, melyhez a
feltételeket a költségvetés lehet ségeihez mérten biztosította.
Az önkormányzat költségvetése tervezéséhez kapcsolódó vezet i döntések el készítésér l, végrehajtásáról
megfelel en gondoskodott.
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A Képvisel -testülettel, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetével,
intézményvezet kkel, munkatársaival támogató, segít  viszonyt alakított ki, törekedett a bizalommal teli
munkahelyi légkör és a csapatszellem kialakítására.

Tisztelt Képvisel - testület!

Javaslom a teljesítményértékelésben foglaltak elfogadását. és a Jegyz  Asszony 2011. évi teljesítményét az
el re meghatározott teljesítménykövetelmények teljesítse okán kiemelked nek min síteni.

Csanytelek, 2012. január 10.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester

…./2012. (I…...) Ökt határozat

Tárgy: Kató Pálné jegyz  2011. évi teljesítményének értékelése

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel  testülete a Köztisztvisel k jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 34. § (6) bekezdése alapján a Polgármester úr által Kató Pálné Jegyz  Asszony részére
2011. évi munkateljesítményének értékelésér l készített tájékoztatóját és munkájának kiemelked
min sítését elfogadta.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel  testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester,
- Kató Pálné jegyz ,
- Bori Sándorné jegyz i iroda vezet je
- Irattár


