Tázlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az igazgatási szünet elrendeléséről
Tázlár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az igazgatási
szünetről a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya Tázlár Község Önkormányzatánál és a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal Tázlári
Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselőkre és a közalkalmazottakra terjed ki.
2. §
(1) Tázlár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igazgatási szünetet rendel el a Tázlári Hivatalban.
Az igazgatási szünet alatt a köztisztviselők munkavégzése és a félfogadás szünetel – kivéve akiknél a
munkavégzés jellege – ápolás, gondoskodás, házi segítségnyújtás, anyakönyvi események – ezt nem teszik
lehetővé.
a)
nyáron 2022. augusztus 15. napjától augusztus 19-ig.
b)
télen 2022. december 19. napjától december 23-ig.
(2) A távollévő személyeknek az igazgatási szünet alatti munkanapokra kötelező szabadságot igénybe venni.
3. §
E rendelet 2022. június 1-én lép hatályba és 2022. december 31-én hatályát veszti.

Bán Róbert László
polgármester

Mayer Ferenc
jegyző

Záradék:
Ez a rendelet a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került 2022. május 31-én.
Mayer Ferenc jegyző nevében és megbízásából
dr. Szendrei Mária
aljegyző
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Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a
közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság előrelátható ütemezése, valamint az egyre
gyarapodó ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a képviselőtestület –a Kormány ajánlásának figyelembevételével –a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet
rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendesszabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre
megállapított alapszabadságának a háromötödét (15 napot).
Az államigazgatási szervekre nézve kötelező igazgatási szünetre vonatkozó részletszabályokat a
közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet tartalmazza az alábbiak szerint:
„Az igazgatási szünet időtartama
1. nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-t közvetlenül követő vasárnapig tart.
2. télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.”
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tázlár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
az igazgatási szünet elrendeléséről szóló … /2022 (….) önkormányzati rendeletéhez
a Jat. 17. § alapján
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:
Társadalmi hatás: nem jelentős
Gazdasági hatás: nem jelentős
Költségvetési hatás: változatlan.
Környezeti és egészségügyi következményei: környezeti és egészségügyi hatása nincs a szabályozásnak.
Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: nem jelentős
A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a köztisztviselők éves
szabadsága kiadhatóvá válik, amely rendelet megalkotását a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése tesz lehetővé –a Kormány ajánlásának figyelembevételével.
Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály
alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Tázlár, 2022. május 19.
Mayer Ferenc jegyző nevében és megbízásából
dr. Szendrei Mária
aljegyző
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