Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. szeptember 12-i ülésére
Tárgy: Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján
nyilvános ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a
képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el.
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről
szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az igazgatási szünet időtartama télen
két egybefüggő naptári hét lehet, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart. Az
igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze
kiadható.
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az év végi pihenőnapok figyelembevételével a
Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2019. december 23. napjától 2020. január 3. napjáig
(összesen 5 munkanap) rendeljen el igazgatási szünetet.
Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyelet rendjét a jegyző határozza meg.
I. Normatív határozati javaslat:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatal dolgozói részére 2019. december 23. napjától 2020. január 3. napjáig igazgatási
szünetet rendel el.
Határidő:
a határozat kiadására: azonnal
Felelős:
polgármester
A határozat végrehajtását végzi: Jegyzői Kabinet
II. Határozati javaslat:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt,
hogy
1. 2019. december 23. napjára, 2019. december 30. napjától december 31. napjáig és
2020. január 2. napjától január 3. napjáig a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
dolgozók részére a rendes szabadságot adja ki, az igazgatási szünet időtartama alatt az
ügyelet rendjét határozza meg.

2. az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot és a társszerveket előzetesen tájékoztassa.
Határidő:

lakosság és társszervek tájékoztatására: 2019. november 30.

Felelős:
jegyző
A határozat végrehajtását végzi: Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda
A támogató döntéshez az Mötv. 50. §-a alapján minősített szavazattöbbség szükséges.
A határozathozatal a Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
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