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Igazgatási szünet
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Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Dr. Tanai Judit jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik

elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság

előrelátható ütemezése, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. -

a alapján a képviselő-testület — a Kormány ajánlásának figyelembevételével — a rendes

szabadság kiadására igazgatási szünetet rendeihet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság

nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét

(amely 15 munkanapotjelent).

Az igazgatási szünet elrendelése során figyelembe veendő ajánlásokat a közszolgálati

tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a

munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a táv-munkavégzésről szóló 30/20 12.

(III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza az alábbiak szerint:

„ 13. (1) Az igazgatási szünet időtartama

a) nyáron Öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő

vasárnapig tari,
b) télen két egyhefüggő naptári héi, amelyjanuár ]-jét közvetlenül követő vasárnapig

tart.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékesség

évében ki nem adott szabadság teUes egésze kiadható.

(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára Jgyelemmel határozza meg a

szabadságolósi terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.

14. ; Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetóje az igazgatási szünet alatt

a szábadságot Úgy adja ki, hogy biziosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátási

valámint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetén a folyamatos

feladatellátást.
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15. 9 A Kormány a Kttv. 232. (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-

testülete, valamint a Kttv. 2. -ábanfelsorolt szervek számára ajána igazgatási szünet

elrendelése esetén az e rendeletbenfoglaltakjigyelembevételét “.

Az évek során kialakult gyakorlat alapján elmondható, hogy a dolgozók nagy része a nyári

szünetre, illetve a karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja a szabadsága egy részét. A

munkavállalók éves szabadságának kiadása minden évben nagy nehézségbe ütközik. Az

igazgatási szünet elrendelése a szabadságok kiadásátjelentős mértékben megkönnyíti, ‘valamint

gazdaságossági, takarékossági szempontból is előnyös, így a hivatal működésével járó

költségek, - ha kis mértékben is — de csökkennek.

Fentiekre tekintetteljavaslom, hogy a T. Képviselő-testület a hivatalnál rendeljen cl igazgatási

szünetet 2021. december 27-től 2021. december 31-ig (5 munkanap) terjedő időtartamra.

Az igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nincs, de a halaszthatatlan ügyekben — elsősorban

anyakönyvi ügyintézés — ügyelet tartására kerül sor, továbbá a folyamatos pénzügyi utalásokat

teljesíteni kell, és intézkedni kell a hatósági eljárásokban felmerülő eljárási cselekmények

megtételéről is.

A javasolt időpontok a testületi munkában nem okoznak fennakadást, és a Képviselő-testület

döntését követően az igazgatási szünetről természetesen előre értesíteni fogjuk többször a

lakosságot, így időben fel tudnak készülni a munkarendváltozásra. A tavalyi év végén

megtartott igazgatási szünetben nem voltak problémák, az rendben lezajlott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat

elfogadását.

Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Polgármesteri

Hivatalban a 2021. évre az igazgatási szünetet az alábbiak szerint határozza meg: 2021.

december 27. napjától 2021. december 31. napjáig.

2. Az igazgatási szünet alatt a Békési Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás

szünetel.
3. A köztisztviselőknek és munkatársaknak kötelező szabadságot kell igénybe venni,

amely alól kivételes, indokolt esetben a jegyző adhat felmentést.

4. Békés Város Onkormányzata felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet

elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket tájékoztassa.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző

Békés, 2021 . szeptember 24. „y’ ‘

Kálmán Tibor

‚ ‘

polgármester
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Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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