A rendelettervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
tárgyalta meg, az még csak TERVEZET.

Jelen

rendelettervezet

csak

tervezet,

amelynek

társadalmi

egyeztetése

folyamatban van. Az egyeztetés során a rendelet-tervezet jelentősen módosulhat,
ezért az, jelen formájában nem tekinthető végleges változatnak.
A rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat 2018. január 22.
napjáig várjuk.
Véleményt, javaslatot a fórumon kizárólag regisztrált felhasználók küldhetnek.
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Képviselő-testülete

a
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tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal)
foglalkoztatott

valamennyi

köztisztviselőre,

közszolgálati

ügykezelőre

és

munkavállalóra terjed ki.

2. §
(1) A Hivatal 2018. évi munkarendjében, a téli időszakban az igazgatási szünet 2018.
december 27-től 2018. december 28-ig tart.
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal zárva tart, a halaszthatatlan ügyek
intézése vonatkozásában ügyelet működik. Az ügyeleti rend részletszabályait a
jegyző utasításban állapítja meg.
(3) A jegyző gondoskodik a lakosság igazgatási szünetről történő tájékoztatásáról.

2
3. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. december 29-én hatályát
veszti.

dr. Juhos Szabolcs sk.

Bráz György sk.

jegyző

polgármester

Indokolás:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. év CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése
szerint a képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet
rendelhet el. Az igazgatási szünet időtartamát a közszolgálati tisztviselők munkaés pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló
30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-ai tartalmazzák.
Hosszú évek tapasztalata az, hogy a Polgármesteri Hivatalban dolgozó
munkatársak a folyamatos leterheltség miatt az éves rendes szabadságot nem
tudják maradéktalanul igénybe venni, valamint megállapítható, hogy lényegesen
kevesebb ügyforgalmat bonyolít a Polgármesteri Hivatal ezen időszakban. Ezt
támasztják alá a 2017. évben tartott téli igazgatási szünet tapasztalatai is, hiszen
2017. december 27-29. közötti időtartamban halaszthatatlan intézkedést igénylő
eset nem fordult elő. Az igazgatási szünet elrendelése gazdaságossági,
takarékossági szempontból is előnyt jelent, így a hivatal működésével járó
költségek csökkennek. A Képviselő-testület az utolsó rendes ülését várhatóan
2018. december 20-án tartja, tehát az igazgatási szünet a Képviselő-testület
munkarendjében sem okozna fennakadást.

