Előzetes hatásvizsgálat
1. A jogszabály-tervezet hatásai
Társadalmi hatások: az ügyfelek az igazgatási szünet ideje alatt a jegyző által kialakított
ügyeleti rend szerint fordulhatnak a Polgármesteri Hivatalhoz haladéktalan intézkedést
igénylő ügyekben. Így társadalmi hátrány senki számára nem keletkezhet.
Gazdasági, költségvetési hatás: Gáz, áram és víz megtakarítás várható a Polgármesteri
Hivatal épületére vonatkozóan.
Környezeti, egészségi következmények: A hivatali alkalmazottak számára biztosított egy
kicsit hosszabb évközi pihenőidő.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály megalkotása nem kötelező, de a szabadságok kiadhatósága, a
dolgozók túlterheltsége és a fűtési költség megtakarítás miatt indokolt az igazgatási szünet
elrendelése.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: Rendelkezésre állnak.
Jánoshalma, 2017. október 15.
INDOKOLÁS
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 232. § (3) bekezdése alapján a
Képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. A
feladatellátás folyamatosságának biztosítása a jegyző felelőssége és feladata, amely ügyeleti
rend kialakításával valósulhat meg.
Az így kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg az érintettek részére megállapított
szabadság 3/5-ét.(15 nap)
2017. év végén a szokásostól eltérő munkarend nem lesz ugyanis:
2017. december 24., vasárnap pihenőnap
2017. december 25., hétfő
munkaszüneti nap
2017. december 26., kedd
munkaszüneti nap
2018. január 1. hétfő
munkaszüneti nap
2017. év decemberében 3 napot érint a Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet 2017.
december 27 (szerda)-29 (péntek). A dolgozók az évi rendes szabadságukból használnak fel a
3 napot.
A karácsony és szilveszter közötti időszakban az energiatakarékosság és az éves szabadságok
kiadása, a dolgozók túlterheltsége szempontjából is indokolt a Polgármesteri Hivatal
igazgatási szünete. Ebben az időszakokban egyébként is sokan veszik ki a szabadságukat.

Az igazgatási szünetről a lakosságot időben tájékoztatjuk. Címzetes főjegyző úr és az
osztályvezetők minden napon szolgálatot teljesítenek és a sürgősnek ítélt ügyek elintézésre
kerülnek.
Az igazgatási szünet rendeletbe foglalásával a fenti időtartamba eső napok nem minősülnek
munkanapnak a rendelet hatálya alá tartozó köztisztviselők esetében, így a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. szerinti
ügyintézési határidőbe nem számítanak bele.
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
a rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Tisztelt Képviselő- testületnek.
Jánoshalma, 2017. október 15.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének
…./2017.(X. 27.) önkormányzati rendelete
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalban
igazgatási szünet elrendeléséről
Jánoshalma Város Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
Törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdése h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban:
Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőre, ügykezelőre, valamint a Munka Törvénykönyve
hatálya alá tartozó munkavállalóra.
2.§ Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2017.
munkarendjében 2017. december 27-29. időszakra igazgatási szünetet rendel el.
3.§ (1) E rendelet a 2017. november 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 2017. január 1. napján hatályát veszti.
(3) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jánoshalma, 2017. október 26.
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Jánoshalma, 2017. október 27.
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