Jánoshalma Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének ../2018. (. …..) önkormányzati rendelet-tervezete
az igazgatási szünet elrendeléséről

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel
az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes
kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1315. §-ában foglaltakra, a következőket rendeli el:

1. §
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 27-től december 28-ig
terjedő időszak munkanapjaira a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti
egységében igazgatási szünetet rendel el.

2. §
(1) Az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot tájékoztatni kell a kezdő időpontját
megelőző 30 nappal.
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyeletet tart.
(3) Az ügyeleti rendet a jegyző intézkedésben állapítja meg.

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2019. január 1. napján hatályát veszti.

Jánoshalma, 2018. október

Czeller Zoltán s.k.
polgármester

Dr. Benda Dénes s.k.
címzetes főjegyző

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, amelyet ügyeleti
rend kialakításáról szóló intézkedésében állapít meg.
2018. év decemberében a Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet 2 napot érint,
december 27-ét (csütörtököt) és 28-át (pénteket). A dolgozók így, az évi rendes
szabadságukból használnak fel 2 napot.
Az évek során kialakult gyakorlat, továbbá az éves szabadságolási ütemterv is azt mutatja,
hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak nagy része a nyári szünetre, illetve a karácsony és
újév közötti időszakra tartalékolja szabadsága egy részét, amely által a Hivatal működésével
járó költségek is csökkennek. A fentiek alapján mind a gazdaságosság, mind a hivatal
munkatársai, mind az ügyfelek szempontjából célszerű élni az igazgatási szünet
elrendelésének lehetőségével.

Jánoshalma, 2018. október 11.

Dr. Benda Dénes s.k.
címzetes főjegyző

