8. sz. napirend a Képviselő-testület 2016. február 09-i ülésén

Előterjesztés
2016. évi igazgatási szünet

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány 2012. március 07. napján közzétett, 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet 13.§ában igazgatási szünetet rendelt el a Miniszterelnökségre, a minisztériumra, a
kormányhivatalra és a központi hivatalra, valamint a kormányhivatal és a központi
hivatal területi, helyi szerveire, a megyei, fővárosi kormányhivatalra, valamint
területi szervére, továbbá a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szervre és
az
ott
foglalkoztatott
kormánytisztviselőre,
kormányzati
ügykezelőre,
munkavállalóra, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba
beosztott bíróra és ügyészre, továbbá a szakmai vezetőre.
A rendelet 15. §-ában az alábbiak szerint fogalmaz:
„A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja
igazgatás szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembe vételét.”
A munkáltató az igazgatási szünet időtartamára figyelemmel határozza meg a
szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.
Az igazgatási szünet nem a hivatal bezárását jelenti, hanem a szabadságok
jogszabályok szerinti ütemezésének és kiadásának hatékony eszköze. Az igazgatási
szünet alatt a szabadságok kiadására úgy kerül sor, hogy a zavartalan ügymenet és
feladatellátás biztosított, az ügyfélszolgálat sem szünetel.
Tekintettel arra, hogy a nyári időszakban és a karácsonyi ünnepek táján az eddig
irányadó gyakorlat egyébként is az volt, hogy a szabadságok kiadása érdekében ún.
ügyeleti rendben történt a hivatal működése, zavartalan ügyfélfogadás mellett, az
igazgatási szünet elrendelésével sem változik érdemben a helyzet.
A munkáltatói jogkört gyakorló jegyző viszont az igazgatási szünet alatt rendelkezni
tud a köztisztviselők szabadságának meghatározott része kiadásáról, így nem kell az
előző évről megmaradt szabadságos napok következő évben történő kivételére
kötelezni a munkavállalókat, illetve nem torlódnak fel a szabadságok.
A fent jelölt kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az alábbi határozati
javaslatot terjesztem elő elfogadásra:
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Határozati javaslat:
1.) Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igazgatási
szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban 2016. július 18-tól augusztus 14ig, valamint 2016. december 21-től - 2016. december 31-ig.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalban munkáltatói jogkört
gyakorló Polgármestert és Jegyzőt, hogy
a. az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a
szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot,
b. az igazgatási szünet teljes időszaka alatt az alapszabadság terhére az
alábbi mértékű szabadságot adja ki a munkavállalóknak:
i. köztisztviselők esetében 15 munkanap,
ii. egyéb munkavállalók esetében 12 munkanap.
c. a jelen határozat 1. pontjában meghatározott igazgatási szünet időszaka
alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze
kiadásáról gondoskodjék.
3.) Felkéri a Jegyzőt, hogy a nyári igazgatási szünet időtartama alatt a
szabadságokat oly módon adja ki, hogy egyidejűleg biztosítsa a zavartalan
ügymenetet és feladatellátást, valamint az ügyfélszolgálat folyamatos
működését.
Felelős:
Szalóki Géza polgármester
Harmath Hajnalka jegyző
Határidő:
folyamatos

Győrújbarát, 2016. január 27.

Szalóki Géza
polgármester
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