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Szentes Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete 
 
S z e n t e s  
 
 
Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
A 8/2002 (B.K. 4.) BM utasítással, valamint az azt módosító 12/2002 (B.K. 7.) BM utasítással 
a hivatásos rendvédelmi szervek állománya, valamint a köztisztviselõi állomány részére 
bevezetésre került az éves teljesítményértékelési rendszer. 
 
A teljesítményértékelés bevezetésének célja elsõsorban a teljesítmény, a szakmai munka 
színvonalának növelése, az erõforrások optimális kihasználásának elõsegítése, a munkaerõ-
tervezés hatékonyabbá tétele, a szervezet mûködésének elõsegítése, a szervezeti célok 
megvalósítása érdekében.  
 
A teljesítményértékelési rendszer bevezetése mellett továbbra is alkalmazásra kerül az 5 
évente esedékes minõsítési rendszer. A minõsítések elkészítése során figyelembe kell venni az 
évenkénti teljesítményértékelés megállapításait.  
 
A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság részére – a teljesítményértékelés alapját 
képezõ intézményi kiemelt célokat – a Képviselõ Testület határozza meg. A célkitûzések 
meghatározásánál figyelembe kell venni az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter 
hivatásos katasztrófavédelmi szervek részére meghatározott kiemelt célkitûzéseit.  
A Képviselõ Testület által meghatározott intézményi célkitûzések valamennyi tûzoltó egyéni 
teljesítményértékelésében a szükséges célkitûzések közé beépítésre kerülnek.  
 
A parancsnok esetében a fentiek figyelembe vételével a Polgármester állapítja meg a 
tárgyévre vonatkozó teljesítménykövetelményeket, értékeli a teljesítményt, és az értékelésrõl 
tájékoztatja a Képviselõ Testületet.  
A teljesítményértékelés eredménye befolyással lehet a hivatásos állomány illetményére, 
melyet a hatáskörrel rendelkezõ vezetõ eltéríthet.  
 
Kérem, hogy a Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság 2007. évi kiemelt célkitûzéseit 
megvitatni és elfogadni szíveskedjenek, annak érdekében, hogy az egyéni célkitûzések 
megállapíthatóak legyenek.  



 
Határozati javaslat: 

 
 
A Szentes Város Önkormányzatának Képviselõ-Testülete megtárgyalta a Szentesi Hivatásos 
Önkormányzati Tûzoltóság elõterjesztését és a 2007. évre szóló 
teljesítménykövetelményekkel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A Tûzvédelmi törvényben az önkormányzat részére meghatározott kötelezõ 
közszolgálati feladatokat jó felkészültségû, magas teljesítményt nyújtó, motivált, 
megfelelõ létszámú és összetételû, elkötelezett személyi állománnyal valósítsa meg. A 
tárgyévben várható-nagymértékû létszámcserébõl adódó-utánpótlási feladatot kiemelt 
feladatként kezelje, külön tekintettel a vezetõi beosztásokban történõ változásokra. / 
tûzmegelõzési osztályvezetõ, szolgálatparancsnok helyettesek, szerkezelõk /  

 
2. A hatósági, szakhatósági, tûzvizsgálati feladatokat a jogszabályi elõírásoknak 

megfelelõen, az ügyfélbarát és a szolgáltatói szemléletet erõsítve végezze el.  
 
3. Kezelje kiemelt feladatként a mûködési területen veszélyes technológiát, veszélyes 

anyagokat alkalmazó és felhasználó létesítmények, és a környezetükben élõk élet- és 
vagyonbiztonságát. Erõsítse az együttmûködést a Polgári-védelmi kirendeltséggel. 

 
4. Fejlessze informatikai eszközeit, a külsõ és belsõ kommunikáció hatékonyabbá tétele 

érdekében. Készüljön fel az egységes digitális híradórendszer bevezetésére / EDR / 
 
5. Kísérje figyelemmel a pályázati lehetõségeket, törekedjen a források felkutatására, 

célirányos kihasználására.  
 
6. Az intézmény gazdálkodási feladatait a források optimális, takarékos, hatékony 

felhasználásával valósítsa meg.  
 
 

Határidõ: Folyamatos 
Felelõs : Kajtár István tü. alez. Parancsnok 
 
 
 
S z e n t e s, 2006. november 08. 
 
 
      Tisztelettel:  
 
 
        K a j t á r  István tü. alez. 
         Parancsnok 
 
A határozatról értesítést kap:  
1. Szentes Város Polgármestere helyben 
2. Cs. M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója Szeged 
3. Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság Parancsnoka Szentes 


