
 „A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
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604/2008. (XII.19.) Kt. számú  h a t á r o z a t :  

 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évre vonatkozóan: 
1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében a 

teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az 1. sz. 
mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 

2. Az Orosháza Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 
hivatásos állománya és köztisztviselői tekintetében a 
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat a 2. sz. 
mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 
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  Hegedűsné dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző 
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Határidő: értelem szerint 
tűzoltóparancsnok 

 
1. számú melléklet 

 
2009. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező 

kiemelt célok: 
 
1.  Folyamatosan rendelkezésre álljanak a település helyzetére illetve annak 

változására vonatkozó információk, előrejelzések és elemzések. 
 
2. Az Önkormányzat céljait szolgáló, pályázatokkal elnyerhető központi és 

Európa Uniós források felhasználásában rejlő lehetőségek maximális 
kihasználása. 

 A pályázatok elszámolási és dokumentálási rendjének betartása és 
ellenőrzése.  

 
3. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló beszámoló jogszabály 

szerinti, határidőre történő elkészítése. 
 Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása során a 

gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása, figyelemmel a célszerűség, a 
hatékonyság és a takarékosság elveire. 
A Pénzügyi Irányítási Rendszer bevezetése útján az Önkormányzati 
intézmények működésének, gazdálkodásának folyamatos figyelemmel 
kísérése, ellenőrzése. Az intézmények ösztönzése a költségkímélő, racionális 
gazdálkodásra. 
A 2009. évi költségvetésben meghatározott fejlesztések, felújítások 
előkészítése. Ennek során külön figyelmet kell fordítani a közbeszerzési 
törvény előírásaira. 

 
4. A Képviselő-testület, a Bizottságok döntéseinek a szakmai és jogi 

előírásoknak 
 megfelelő, megalapozott, a lehetséges esetekben döntési alternatívákat 

tartalmazó előkészítése. A testületi előterjesztések előkészítése során fokozott 
figyelmet kell fordítani a Képviselő-testület munkatervében foglalt határidők 
betartására. 

 A képviselő-testületi, bizottsági döntések maradéktalan végrehajtása. 
 



5.  Továbbra is erősíteni kell a hatósági közigazgatási ügyintézésben a 
szolgáltató jelleget, érvényesíteni a polgárbarát igazgatás eszközeit és 
módszereit. 

 
6. A hivatali ügyintézés korszerűsítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, a 

minőségbiztosítási követelményeknek való folyamatos megfelelőség, a napi 
szinten történő alkalmazás, különös tekintettel a Képviselő-testület által 
megfogalmazott elvárásoknak is megfelelő, a Polgármesteri Hivatalon belüli 
kommunikáció-áramlás és a munkaszervezés tökélesítésére. 
A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer 
(FEUVE) hatékony működtetése. 
Az önkormányzati és hivatali belső ellenőrzés hatékonyan segítse a vezetést a 
közszolgálati feladatok minőségi, eredményes ellátásában. 
 

7. A köztisztviselő munkájában a döntési folyamatok során érvényesüljön a 
szakszerűség, az objektivitás, a törvény előtti egyenlőség elvei. Személyében 
segítse elő Orosháza város szellemi és anyagi javainak gyarapodását, image-
nek növekedését. 

 
8. A magasan képzett, feladatát eredményesen ellátó, az önkormányzathoz 

lojális személyi állomány biztosítása és fejlesztése. 
A köztisztviselők szakmai felkészültségének további javítása illetve szinten 
tartása érdekében a képzési és továbbképzési éves tervekben javasoltak 
végrehajtása. 
  

9.  Az egyes ágazati törvényekből adódó szervezési, intézményirányítási 
feladatok koordinálása, végrehajtása. (egészségügy, szociális, 
gyermekvédelem, oktatás, kultúra, sport és ifjúság) 

 
10. Az Önkormányzati Építési Szabályzat és Szabályozási Terv szükség szerinti 

folyamatos aktualizálása. 
 
11. A Cigány és Német Kisebbségi Önkormányzatok jogszabályban előírt 

működési feltételeinek biztosítása és az ezzel kapcsolatos törvényi feladatok 
ellátása. 

 
12. A település esélyegyenlőségi programjában foglaltak szerint a településen élő 

hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célok 
megvalósulásának elősegítése, figyelemmel kísérése. 

 
 
 
 
 
 
 

2. számú melléklet 
 
 

2009. évre vonatkozó teljesítmény követelmények alapját képező 
kiemelt célok 

 
1. A Tűzvédelmi törvényben az önkormányzat részére meghatározott kötelező 

közszolgálati feladatokat jó felkészültségű, magas teljesítményt nyújtó, 



motivált, megfelelő létszámú és összetételű, elkötelezett személyi állománnyal 
valósítsa meg. 

 
2. Orosháza Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének – a 

parancsnokságot érintő – végrehajtása a hatékonysági és takarékossági 
szempontok alapul vételével 

 
3. Az Önkormányzat által igénybe vehető – tűzoltóságot érintő - pályázati 

lehetőségek figyelemmel kísérése, ezeknek az előkészítésében, 
hasznosításában történő széleskörű részvétel, a Tűzoltóságon rendszeresített 
technikai eszközök és felszerelések műszaki, mennyiségi, minőségi 
állapotának szinten tartása, a lehetőségekhez mérten történő fejlesztése 

 
4. A  hivatásos állomány képzésének, továbbképzésének tervszerű és 

fokozatosan történő végrehajtása a szakmai képzettségi szint emelése 
érdekében 

 
5. A tűz elleni védekezés – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási és műszaki 

mentési feladatok, természeti csapás, ár-, és belvíz, baleset, káreset, 
rendellenes technológiai folyamat, vagy egyéb cselekmény által előidézett 
veszélyhelyzet – során a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében 
végzett hatékony és magas színvonalú munka gyakorlatának megőrzése, 
tovább javítása, valamint ezek végrehajtása során törekedjen az ügyfélbarát 
és a szolgáltatói szemlélet erősítésére 

 
6. A tűzvédelmi oktatótevékenység, felvilágosítás és tájékoztatás koordinálása 

és végzése  
 
7. A tűzoltóság hagyományainak, a lakossággal, gazdálkodó szervezetekkel, 

valamint az önkéntes segítőkkel fennálló jó kapcsolat ápolása, folytatása 
 
8. Az Európai Uniós csatlakozásból, ezen belül a SEVESO II. egyezményből 

fakadó kötelezettségeknek való megfelelés segítése, a kapcsolódó tűzvédelmi 
feladatok koordinálása, végrehajtása   

 
9. Megfelelés a fenntartó és a szakmai felügyelet által megfogalmazott 

elvárásoknak 
 


