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S z e n t e s  
 
Tisztelt Képviselő-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 köztisztviselői állomány részére 
bevezetésre került az éves teljesítményértékelési rendszer. 
 
A teljesítményértékelés bevezetésének célja elsősorban a teljesítmény, a szakmai munka 
színvonalának növelése, az erőforrások optimális kihasználásának elősegítése, a munkaerő-
tervezés hatékonyabbá tétele, a szervezet működésének elősegítése, a szervezeti célok 
megvalósítása érdekében.  
 
A teljesítményértékelési rendszer bevezetése mellett továbbra is alkalmazásra kerül az 5 
évente esedékes minősítési rendszer. A minősítések elkészítése során figyelembe kell venni az 
évenkénti teljesítményértékelés megállapításait.  
 
A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére – a teljesítményértékelés alapját 
képező intézményi kiemelt célokat – a Képviselő Testület határozza meg. A célkitűzések 
meghatározásánál figyelembe kell venni az Önkormányzati Miniszter hivatásos 
katasztrófavédelmi szervek részére meghatározott kiemelt célkitűzéseit.  
A Képviselő Testület által meghatározott intézményi célkitűzések valamennyi tűzoltó egyéni 
teljesítményértékelésében a szükséges célkitűzések közé beépítésre kerülnek.  
 
A parancsnok esetében a fentiek figyelembe vételével a Polgármester állapítja meg a 
tárgyévre vonatkozó teljesítménykövetelményeket, értékeli a teljesítményt, és az értékelésről 
tájékoztatja a Képviselő Testületet.  
A teljesítményértékelés eredménye befolyással lehet a hivatásos állomány illetményére, 
melyet a hatáskörrel rendelkező vezető eltéríthet.  
 
Kérem, hogy a Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2009. évi kiemelt célkitűzéseit 
megvitatni és elfogadni szíveskedjenek, annak érdekében, hogy az egyéni célkitűzések 
megállapíthatóak legyenek.  
 



Határozati javaslat: 
 
 
 
 
 Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság előterjesztését és a 2009. évre szóló 
teljesítménykövetelményekkel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:  
 
 

1. A Tűzvédelmi törvényben az önkormányzat részére meghatározott kötelező 
közszolgálati feladatokat jó felkészültségű, magas teljesítményt nyújtó, motivált, 
megfelelő létszámú, és kiegyensúlyozott összetételű, elkötelezett személyi 
állománnyal valósítsa meg. A készenléti szolgálati állomány jelentős megújulása 
miatt, fordítson kiemelt figyelmet a kiképzésre, felkészítésre, gyakorlati képzésre, a 
munkavédelmi szabályok érvényesülésére. 

 
2. A rendelkezésre álló szakfelszerelések, eszközök, gépjárművek alkalmazására a 

személyi állományt készítse fel. Fordítson kiemelt figyelmet a komplex tűzoltási, 
műszaki mentési, katasztrófa-elhárítási gyakorlatok szervezésére, az állomány 
sokirányú felkészítésére. 

 
3. A hatósági, szakhatósági, tűzvizsgálati feladatokat a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően, az ügyfélbarát és a szolgáltatói szemléletet erősítve végezze el. Elemezze 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi 
CXL törvény módosításának hatásait, valósítsa meg az elektronikus kapcsolattartás 
lehetőségét az ügyfelekkel. 

 
4. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Polgárvédelmi 

Kirendeltségével erősítse a szakmai együttműködést. Vegyen részt a HVB és a 
KEOMCS munkájában. 

 
 

5. Folytassa a tűzoltóság épületének állagmegóvó, karbantartó munkálatait elsősorban az 
alapító okiratba foglalt közcélú foglalkoztatás alkalmazásával. A munkálatok 
megtervezésénél a gazdasági lehetőségek függvényében helyezze előtérbe az 
elhelyezési körülmények javítása mellett, az épület működőképességének fenntartását, 
így elsősorban a teljes külső szennyvízhálózat rekonstrukcióját, a torony épület külső 
homlokzatképzését, valamint a használati melegvízrendszer felújítását.  

 
6. Kísérje figyelemmel a pályázati lehetőségeket, törekedjen a források felkutatására, 

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

felhasználásával valósítsa meg. A szakmai feladatok ellátásának veszélyeztetése 
nélkül – az alapító okiratban foglalt kiegészítő tevékenység végzésével - törekedjen a 
saját bevételek növelésére.  

 
 
 



 
 

Határidő: Folyamatos 
Felelős: Kajtár István tü. alez. Parancsnok 
 
 
 
 
S z e n t e s, 2009. november 10. 
 
 
 
 
 
      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 Tűzoltóság Parancsnoka Szentes 


