Előterjesztés
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő – testületének 2008. június 26– i ülésére
Tárgy: Igazgatási szünet elrendelése
Tisztelt Képviselő–testület!
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.)
módosításáról szóló 2007. évi LXXXIII. Törvény megteremtette az ún. igazgatási szünet
elrendelésének jogszabályi feltételeit.
A Ktv. 41/A § (9) bekezdése szerint: A képviselő–testület – a Kormány ajánlásának
figyelembevételével – igazgatási szünetet rendelhet el.
A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik
elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadnapok
kiadásának előre látható ütemezése. A igazgatási szünet az európai uniós gyakorlatban,
illetőleg a hazai igazságszolgáltatásban már kialakított szabályozásához hasonlóan került
bevezetésre. A jogintézmény alkalmazásával a munkáltató által könnyen áttekinthetővé és
racionálisan tervezhetővé válhat a munkavégzés folyamata, illetőleg elkerülhetőek olyan
gyakorlati problémák, mint a ki nem adott szabadnapok több éven át tartó felhalmozódása.
A dolgozók éves szabadsága 30 és 38 nap között van.
A Ktv. 41/A § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az idei évre is elkészítettük a
szabadságolási tervet. Az idei évi szabadságolási terv is az évek során kialakult gyakorlatot
mutatja, miszerint a dolgozók túlnyomó része a szabadságát július és augusztus hónapban
szeretné kivenni. Az igazgatási szünet a hivatal egy részének működését nem állíthatja le,
ezért az okmányirodában csökkentett létszámmal 4 helyett 2 fővel látjuk el a feladatot, és az
anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása is biztosított lesz. Rendkívüli eseményre is
felkészülve készenléti rendszert állítunk fel.
A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2008. július 28-tól
2008 augusztus 8-ig terjedő időre (10 munkanap) az igazgatási szünetet szíveskedjenek
elrendelni.
Nyergesújfalu, 2008. június 11.
Adolf Józsefné
jegyző
Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő – testülete
1.) Rendeljen el igazgatási szünetet a Polgármesteri Hivatalban 2008. július 28-tól
2008. augusztus 8-ig tartó időszakra úgy,hogy az okmányirodai és az anyakönyvi
igazgatási feladatok ellátása biztosított legyen.
2.) Utasítsa a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. június 27.
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