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Tisztelt Képviselő-testület!

A Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatalban a 2011. évben került sor először igazgatási szünet
elrendelésére. Az Önkormányzatoknál az igazgatási szünet bevett szokás arra tekintettel, hogy
a szabadságolási előírásoknak a mmikáltató eleget tudjon tenni, és tárgyévben ki tudja adni,
vagy legalábbis a tárgyévi kiadásra törekedjen a szabadságok tekintetében. Az elmúlt években
a közigazgatási szünettel kapcsolatosan a tapasztalatok jók voltak, a dolgozók szabadságának
kiadása rendezettebbé vált, az ügyvitelben az igazgatási szünet nem okozott fennakadást, az
elözö évben ügyeleti rend is működött. Továbbá megjegyezni kívánjuk, hogy a térségben
gyakorlat az igazgatási szünet, valamint mind a Kormányhivatalban, mind a bíróságokon ismert
az igazgatási, ill. ítélkezési szünet.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján a képviselö-testület - a
Konnány ajánlásának fígyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet
rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselö
adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

A 2023. évi munkaszüneti napokra tekintettel az alábbi eltérő munkarendet javaslom
2023. évben:

Fentiek figyelembevételéveljavaslom a 2023. évi igazgatási szüneteket:
2023. augusztus 07. napjától 2023. augusztus 18. napjáig terjedö időszakra (10
munkanapot érint) a nyári igazgatási szünet Első munkanap 2022. augusztus 21. hétfő.
2023. december 18. napjától 2023. december 29. napjáig akarácsonyi és szilveszteri téli
igazgatási szünet (8 munkanapot érint). Első munkanap 2024-banjanuár 2. kedd.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjenek a javaslatomnak
megfelelö igazgatási szüneteket és a szokásostól eltérő munkarendet elrendelni a 2023. évre
vonatkozóan!

Pilisborosjenő, 2022. október 20.
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1. számú melléklet

RENDELET TERVEZET

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
....../AVAA* l^l_l> ......

önkormányzati rendelete

a Pilisborosjenői Polgármesteri ffivatal 2023. évi igazgatási szünet és a szokásostól eltérő
munkarend elrendeléséről

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) és 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbiakat rendeli el.

l.§
(1) E rendelet hatálya kiterjed a Pilisborosjenöi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
által foglalkoztatott köztisztviselőkre és munkavállalókra.
(2) Jelen rendelet szerint megállapított igazgatási szünetek alatt - fígyelemmel a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 108. §-a szerint foglaltak, valamint a
közigazgatási hatósági eljárási rend fenntartásának biztosítására - a Polgármesteri Hivatalban
ügyeleti rendszert szükséges biztosítani.

2.§
(1) A Hivatal 2023. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2023. augusztus 07. napjától

2023. augusztus 18. napjáig tart.
(2) A Hivatal 2023. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2023. december 18. napjától

2023. december 29. napjáig tart.

3.§
Jelen rendelet 2023. január 01. napján lép hatályba, és 2024. január 01 napján hatályát veszti.

Tömöri Balázs
polgármester

Dr. Horti István
jegyzö

Záradék:

A fenti rendelet 2022. ................. ... -énkihirdetve.

Dr. Horti Isfrván

Jegyzö



DÖNTÉSIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a
Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal 2023. évi igazgatási szünet és a szokásostól eltérö
munkarend elrendeléséről szóló ....,2022. (XI. ..... ) önkormányzati rendeletét, jelen
elöterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.

Határidö: 2022. november 02.
Felelős: Tömöri Balázs polgármester és Dr. Horti Istvánjegyzö



2. számú meUékIet

Indokolás

a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatalában a 2023. évi igazgatási szűnet és a
szokásostól eltérő munkarend elrendeléséről szóló

.... .,2022. (XI. ) önkormányzati rendelethez

ÁItalános indokolás

A rendeletalkotás oka, hogy a Polgánnesteri Hivatalban a szabadságolási elöírásoknak a
munkáltató eleget tudjon tenni, és tárgyévben ki tudja adni, vagy legalábbis a tárgyévi kiadásra
törekedjen a szabadságok tekintetében, valamint a köztisztviselők rekreációs ideje
egybefíiggöen legalább ezen időtartamban biztosított legyen.

Részletes indokolás

l.§

Azt határozza meg, hogy kikre terjed ki a rendelet.

2.§

A nyári és téli igazgatási szünet idötartamáról rendelkezik, valamint a szokásostól eltérő
munkarendet deklarálja ajövö évi ünnepnapokat figyelembe véve.

3.§

A rendelet hatályba lépésének napjáról, valamint hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.



HATÁSVIZSGÁLATI LAP
3. számú melléklet

a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatalában a 2023. évi igazgatási szünet és a
szokásostól eltérő munkarend elrendeléséről szóló

... ..,2022. (XI. ) önkonnányzati rendelethez

1. Társadalmi hatások

A rendeletnek különösebb társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása között említhetnénk a takarékossági
szempontokat, tekintettel, hogy a Polgármesteri Hivatal egy energetikailag rossz épület
tetöterében működik és az igazgatási szünetek alatt közüzemi (áram és ffltésköltség) kiadások
megtakarításai keletkeznek.

3. Környezetí hatások

A rendelet végrehajtásának nincs releváns kömyezeti hatása. Megemlíthetö azonban az
energetikai megtakarítás, így minimálisan, de csökken a kömyezetterhelés.

4. Egészségügyi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtása biztosítja a Hivatal dolgozóinak rekreációs célú
összefiiggő szabadságolását.

5. Admüüsztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak alapján a Hivatal adminisztrációs terhei nem változnak.

6. A jogszabály alkahnazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek
rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, követelménye
az önkonnányzat szempontjából nincs, illetve biztosított.


