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Tisztelt Képviselő-testület!

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 34. §-a
alapján a köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv
kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott egyéni teljesítménykövetelmények
alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente értékeli, és az értékelésről tájékoztatja a
képviselő-testületet.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2010. (I.25.) Kt. számú
határozatában fogalmazta meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2010.
évi teljesítmény-követelményeinek alapját képező kiemelt célokat.
A jegyző esetében a polgármester állapítja meg a teljesítménykövetelményeket, értékeli a
kitűzött célok teljesítését és az értékelésről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 360/2009. (XII.14.) Kt. sz.
határozatában nevezete ki Dombóvár Város jegyzőjének dr. Gábor Ferencet 2010. január
15. napjával.
A helyi önkormányzati választást követően gyakorlom munkáltatói jogkörömet a jegyző
esetében, így ettől az időponttól kezdődően a Ktv. 34. § (6) bek. alapján értékelem dr.
Gábor Ferenc jegyző teljesítményét.
Jegyző Úr részére 2010. évre az alábbi egyéni teljesítménycélok kerültek meghatározásra:
-

-

-

A képviselő-testület, a hivatal felépítésének, szervezetének megismerése, munkáltatói
jogok gyakorlása.
Az önkormányzat munkaprogramjában, és a testület éves munkatervében
meghatározottak végrehajtása, a döntések megalapozott előkészítése és végrehajtása a
Polgármesteri Hivatal eredményes működéséért.
A képviselő-testület döntéseinek előkészítése, törvényességi felülvizsgálata,
feladatainak végrehajtása.
Hivatal minőségpolitikájában megfogalmazott követelmények szellemében ügyfél- és
vállalkozásbarát ügyintézés, a hivatali munka köztisztviselői eskühöz hű, színvonalas
megkövetelése.
A 2010. évi választások törvényes és színvonalas lebonyolítása.
A jegyzői iroda munkájának közvetlen irányítása.
Az irodák közötti együttműködés javítása.
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-

Az irodák vezetői részéről felelősségteljes és intenzív szakmai irányítás, intézkedés,
ellenőrzés elvárása. A hivatali munka valamennyi területén az ügyek törvényes és
határidőben való betartatása, a munka szervezettségének folyamatos javítása.
A jogszabályok változásának folyamatos figyelemmel kísérésének és az új
rendelkezések elsajátításának megkövetelése a köztisztviselőktől.
A munkatársak szakmai felkészültségének, fejlődési lehetőségének biztosítása a külső
szervek által szervezett oktatásokon, képzéseken, szakmai napokon való részvétellel.
A hivatali munkakörülmények és eszközök lehetőség szerinti további fejlesztése.

-

Vezetői munkájának értékelésével kapcsolatban kiemelném, hogy
-

a jegyző úr egyéves tevékenysége alatt a hivatal szerkezetét megismerte, a hivatali
munka hatékonyságát folyamatosan ellenőrizte, felülvizsgálta,
magas szintű elvárásai vannak az irodavezetőkkel, munkatársaival szemben, maga és
munkatársai elé kitűzött célokat rendszeresen elemzi, értékeli,
jogszerű útmutatást ad a munka végrehajtásához, de önálló munkavégzést vár el az
irodavezetőktől és a beosztottaktól,
tervet készít, fejlődési célokat, elvárásokat fogalmaz meg a Hivatal munkájának
javításához, és azt végrehajtja, illetve annak végrehajtását megköveteli,
munkáltatói jogait jogszabályoknak megfelelően, határozottan, körültekintően
gyakorolja,
a munkatársak számára biztosította a képzéseken, továbbképzéseken való részvételt,
ezzel is segítve a szakszerű döntéshozatalt, az ügyfelek minél magasabb szinten
történő kiszolgálását.

A Jegyző Úr egyéni teljesítményértékelése során megállapítottam, hogy
-

magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkezik,
reálisan látja és elemzi az egész Hivatal működését érintő problémákat.
a hivatali munka hatékonyságát folyamatosan ellenőrzi, felülvizsgálja,
döntései megalapozottak, törvényesek, munkáját magas szintű felelősségérzettel és
hivatástudattal hozza meg,
a Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási feladatokat jogszerűen és
szakszerűen koordinálta.

Megállapítottam, hogy 2010. évben dr. Gábor Ferenc jegyző az egyéni teljesítménycélokat
teljesítette.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatóm elfogadására.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jegyző teljesítményértékeléséről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Dombóvár, 2011. január 28.

Szabó Loránd
polgármester
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