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Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy sok esetben gondot okozott a
hivatali dolgozók éves rendes szabadságának kiadása. Erre jelenthet
megoldást az igazgatási szünet elrendelése Az igazgatási szünet lehetőséget
ad arra, hogy a Polgármesteri Hivatalban a munka szervezettebb,
koncentráltabb, a hivatal működése pedig költségtakarékosabb legyen. Az
előterjesztés elkészítésénél figyelembe vettük a 2013. évi igazgatási szünet
tapasztalatait.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdése szerint „a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának
figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet
rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a
köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét”,
azaz 15 munkanapot.
Tekintettel arra, hogy a munkavállalók többsége a szabadságát júliusaugusztus hónapra tervezi, a Képviselő- testület nyári szabadsága szintén
erre az időszakra tehető, valamint ezen időszakban az ügyiratforgalom
mennyisége lényegesen csökken, illetve a Kormány a központi szervek
vonatkozásában is elrendelte az igazgatási szünetet, e két hónap lehet a

legalkalmasabb időpont a szünet elrendelésére. Továbbá a kialakult
gyakorlat azt is mutatja, hogy a dolgozók többsége karácsony és újév közötti
időszakra tartalékolja a még fennmaradó szabadságát. Ezen szempontokat
figyelembe véve, a 2014. évi igazgatási szünet javasolt időpontjai a
következők:
2014. július 14. - 2014. augusztus 24.
2014. december 22. - 2014. január 4.
Az igazgatási szünet alatt az ügyeleti rendről gondoskodni szükséges,
amelyet a Jegyző alakít ki az ügyfélforgalomra és az ügytípusokra
figyelemmel.
Az ügyeletet úgy szervezzük meg, hogy valamennyi területen folyamatos lesz
a munkavégzés.
Az igazgatási szünet időpontjait
állampolgárokkal tudatni kell.
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A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselőtestület elé.
HATÁROZATI JAVASLAT
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatalnál 2014. július 14-tól, 2014. augusztus 24-ig, valamint
2014. december 22-től, 2015. január 4.-ig terjedő időszak munkanapjaira
igazgatási szünetet rendel el.
A köztisztviselők számára legalább 15 munkanap szabadságot ezen időszak
alatt kell kiadni azzal, hogy az esedékessége évében ki nem adott szabadság
teljes egésze kiadható.
Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az ügyeleti rend megszervezéséről,
valamint az ügyfelek megfelelő tájékoztatásáról.
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