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S z e n t e s  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény (Ktv.) 34. §-a rendelkezik a 
köztisztviselők teljesítményének értékeléséről, mely szerint a köztisztviselő 
munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak 
figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör 
gyakorlója évente értékeli. 
 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a képviselő-testület által meghatározott – stratégiai jellegű, 
általános – kiemelt célok alapján írásban megállapítja a tárgyévre vonatkozóan az egyes 
köztisztviselőkkel szemben támasztott egyéni elvárásokat, majd a munkáltatói jogkör 
gyakorlója a tárgyév végéig értékeli a köztisztviselő teljesítményét. 
 
A jegyző esetében a polgármester állapítja meg a teljesítménykövetelményeket, értékeli a 
kitűzött célok teljesítését és az értékelésről tájékoztatja a képviselő-testületet.  
 
Dr. Sztantics Csaba  jegyző számára 2010. évre meghatározott teljesítménykövetelmények 
értékelésre kerültek, melyről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. 
 
Dr. Sztantics Csaba jegyző a Polgármesteri Hivatal vezetőjeként gondoskodott a közérdeknek 
és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos ügyintézésről. 
 
Kiemelt figyelmet fordított az önkormányzati döntések megfelelő előkészítésére és felügyelte a 
határidők betartását. 
 
A képviselő-testületi munka, az előterjesztések előkészítése, törvényességi szempontú 
ellenőrzése minden esetben megtörtént.  
 
A hatósági tevékenység során biztosította a közigazgatási eljárási törvénynek (KET) és ágazati 
jogszabályoknak megfelelő jogszerű, szakszerű ügyintézést. 
  



A hivatali feladatok között kiemelt feladatterhet jelentett az országgyűlési, önkormányzati és a 
kisebbségi önkormányzati képviselők választása, melyeknek előkészítését és lebonyolítását 
színvonalasan és zökkenőmentesen, a határidőket betartva irányította.   
 
A külső ellenőrzések eredményei is azt mutatják, hogy a hivatal vezetője munkáját igyekszik 
magas színvonalon végezni, munkatársaitól elvárja, hogy legjobb tudásuk alapján, pontosan 
végezzék munkájukat, amelyhez a feltételeket (képzés, technikai eszközök) a költségvetés 
lehetőségeihez mérten biztosítja.  
 
Megfelelően gondoskodott a költségvetés tervezéséhez kapcsolódó vezetői döntések 
előkészítéséről, végrehajtásáról. 
 
A Képviselő-testület munkatervében a meghatározott feladatok végrehajtása megtörtént. 
  
Biztosította a képzett, feladatát eredményesen ellátó, az önkormányzathoz lojális személyi 
állományt.: a polgármesteri Hivatalban minden munkaterületen a képesítési követelményeknek 
megfelelő köztisztviselő dolgozik.  
 
Munkájáért 2010-ben Csongrád Megye Közigazgatásáért Díjban részesült, mely annak az 
egyénnek adományozható, aki a megyei önkormányzat és a megye érdekében kimagasló 
önkormányzati vagy közigazgatási munkát végzett. 
 
A Díj méltatása szerint:  Munkáját az igényesség, a törvényesség, a szakmai alázatosság, a 
nagyfokú kompromisszumkészség, az ügyfelek, lakosok maximális igényeinek való megfelelés 
jellemezte. 
 
A város vezetőivel, a Képviselő-testülettel, munkatársaival támogató, segítő viszonyt alakított 
ki. Törekedett a bizalommal teli munkahelyi légkör és a csapatszellem kialakítására. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy dr. Sztantics Csaba jegyző 2010. évre 
meghatározott teljesítménykövetelményeinek értékeléséről szóló tájékoztatót fogadja el. 
 
 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t  
 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII.tv. 34.§. (6) bekezdése alapján Szentes Város Polgármestere által Dr. Sztantics 
Csaba jegyző részére 2010. évi munkateljesítményének értékeléséről készült tájékoztatót 
elfogadja. 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
- Szentes Város Polgármestere 
- Szentes Város Jegyzője 
 
 
Szentes, 2011. március 16. 
 
        Szirbik Imre 
 


