
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséröl szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1.
§-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követöen - az alábbi
141/2020 (XI. 26.) számú döntést hozom:

141/2020. (XI. 26.) sz. határozat a

Polgármesteri Hivatal 2021. évi igazgatási szüneteinek és szokásostól eltérő
munkarendjének elrendeléséről szőló 23/2020. (XI. 26.) sz. OK. rendeletet jelen

döntésem 1. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadom.

1) Felkérem a Jegyzőt, hogy a döntést a honlapon tegye közzé.

Felelős: dr. Horti Istvánjegyző
Határidő: 2020. december 15.

Pilisborosjenö, 2020. november. 26.
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1. számú melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2020. (XI. 26.)

önkormányzati rendelete

a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal 2021. 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
tisztviselőkröl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 108. §-a szerint foglaltak, valamint a
közigazgatási hatósági eljárási rend fenntartásának biztosítására - a Polgánnesteri Hivatalban
ügyeleti rendszert szükséges biztosítani.

2.§

(1) A Hivatal 2021. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2021. augusztus 09. napjától
2021. augusztus 19. napjáig tart.

(2) A Hivatal 2021. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2021. december 20. napjától
2021. december 3 1. napjáig tart.

(3) 2021. július l. Közszolgálati Tisztviselők Napja - munkaszűneti nap.

(4) A Hivatal 2021. évi munkarendjében a 2021. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár
szerinti munkarendtöl való eltérésseljáró - munkarend a következö:



a) 2021. december 11 . szombat, áthelyezett munkanap - 2021. december 24. péntek

pihenönap

3.§

Jelen rendelet 2021. 01.01 napján lép hatályba, és 2022. január 01. napján hatályát veszti.

Tömöri Balázs

polgárinester

Dr. Horti István

jegyzö

Záradék:

A fenti rendelet 2020. ................. ... .-én kihirdetve.

Dr. Horti István

jegyzö



2. számú melléklet

Indokolás

a Püisborosjenői Polgármesteri Hivatalában a 2021. évi igazgatási szünet és a
szokásostól eltérő munkarend elrendeléséről szóló

23/2020. (XI. 26. ) önkormányzati rendelethez

Altalános indokolás

A rendeletalkotás oka, hogy a Polgármesteri Hivatalban a szabadságolási előírásoknak a
munkaltató eleget tudjon tenni, és tárgyévben ki tudja adní, vagy legalábbis a tárgyévi kiadásra
törekedjen a szabadságok tekintetében, valamint a köztisztviselők relareációs ideje
egybefiiggően legalább ezen idötartamban biztosított legyen.

Részletes indokolás

1 §

Azt határozza meg, hogy kikre terjed ki a rendelet.

2.§

A nyári és téli igazgatási szünet idötartamáról rendelkezik, valamint a szokásostól eltérö
mimkarendet deklarálja ajövő évi ünnepnapokat fígyelembe véve.

3.§

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



3. számú melléklet

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatalában a 2021. évi igazgatási szünet és a
szokásostól eltérő munkarend elrendeléséről szóló

23/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

1. Társadalnai 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 fíítésköltség) kiadások
megtakarításai keletkeznek.

3. Környezeti 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
összefíiggö szabadságolását.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak alapján a Hivatal adminisztrációs terhei nem változnak.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges szeinélyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek
rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, követelménye
az önkormányzat szempontjából nincs. A 2021. július 1. Közszolgálati Tisztviselők Napja
munkaszüneti napként kigazdálkodható, a költségvetésben tervezett.




