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2021. januar

Pomazi Polgarmesteri Hivatalban igazgatasi sziinet elrendelésérdi

Tisztelt Képviselé-testiilet!

A kézszolgélati tisztviselékr6l sz616 2011. CXCIX.térvény (a tovaébbiakban Kttv.) 232.§ (3)

bekezdése lehetéséget biztosit az énkormanyzat képvisel6-testiilete részére, hogy igazgatasi

sziinet elrendelése mellett déntsén.
A Kttv. hivatkozott bekezdése szerint a Képviselé-testiilet - a Kormdany ajanlaésanak

figyelembe vételével- a rendes szabadsdg kiadasdra igazgatasi sziinetet rendelhet el. Az ily

mé6don kiadott rendes szabads4g nem haladhatja meg a kéztisztviselé adott évre megallapitott

alapszabadsdganak harométidet.

A kézszolgélati tisztvisel6k munka- és pihendidejérdl, az igazgatasi sztinetrél, a

kéztisztviselét és munkdltatét terhelé egyes kételezetiségekrdl, valamint a tavmunka

végzésr6l sz616 30/2012.(II1.7.) Korm.rendelet (a tovabbiakban Korm.rendelet)

13.§ (1) Az igazgatdsi sztinet id6tartama
a) nydron Ot egybefiiggd naptdri hét, amely augusztus 20-dt kézvetleniil kéveté

vasdrnapig tart.

b) télen két egybefiiggd naptdri hét, amely janudr 1-jét kézvetleniil kévetd vasdrnapig

tart.”

A Korményrendeletben foglaltakat ajdnldsként kell alkalmazni helyi énkorményzat

képvisel6-testiilete szamara igazgatasi sziinet elrendelése esetén.

A hivatal igazgatasi sziinete alatt minden osztdly igyeletet tart, ugy, hogy a zavartalan

tigymenet ésfeladatellatas, valamint a lakossdgi folyamatos feladatellatas biztositva legyen.



A Kormanyrendeletben foglaltaknak megfeleléen javaslom az igazgatasi sztinet elrendelését,
azzal az eltéréssel, hogy mivel a Képviseld-testiilet augusztus hénapban mar testiileti tilést tart
és az eldterjesztések elkészitéséhez sztikséges idét biztositani kell, ezért nyéron az igazgatdsi
sztinet 2021. 07. 19. naptdl nem ét, hanem hdrom egybefiiggé naptari hét.
2021. évre az igazgatasi sziinet idétartama 2021.07.19 — 2021.08.08. 15 munkanap,valamint
2021.12.20 - 2022.01.02. 9 munkanap.

Kérem a T. Képviselé-testiiletet, hogy az eldterjesztést megtargyalni és a hatdrozati javaslat
targydban hatarozni sziveskedjen.

Pomaz, 2021. januar 21.

 



Pomaz Varos Polgarmesterének ..........csssscecsneccesvees 12021. (...ccrecoveee)

énkormanyzati hatarozata

Pomazi Polgarmesteri Hivatalban igazgatdsi sztinet elrendelésérél

Pomaz Véros Onkormdnyzatdnak polgarmestere mint Pomdz Véros Onkormanyzata
Képvisel6-testiilete feladat-és hatéskérének a katasztréfavédelemrél és a hozzd kapcsoléd6
egyes térvények médositdsarél sz616 2011. évi CXXVIII. térvény 46. § (4) bekezdése szerinti
gyakorld6ja figyelemmel a veszélyhelyzet idején alkalmazand6 védelmi intézkedések masodik
titemérd] sz616 484/2020. (XI.10.) Kormanyrendeletre, Magyarorsz4g Alaptérvénye 32. cikk
(1) b) pontjaban meghatérozott hatdskérében eljarva valamint a kézszolgalati tisztviselékrél
sz6l6 2011. CXCIX. térvény 232.§ (3) bekezdése alapjan az alabbi hatérozatot hozza:

1. Pomazi Polgérmesteri Hivatal 2021. évi munkarendjében 2021. jilius 19. napjatél-
2021. augusztus 08. napjdig és 2021. december 20. napjatél - 2022. janudr 02-ig
terjed6 idészakra (24 munkanap)igazgatasi sztinetet rendelel.

2. Felhivja a jegyzét, hogy a jelen déntés kézzétételérél gondoskodjon és a
szabadsagolasi terv ésszedllitasdnal a kiaddsra keriil6é szabadsagot az igazgatasi sziinet
idészakara figyelemmel hatérozza meg.

3. Felhivja a jegyzét, hogy az igazgatdsi sziinet alatt a szabadsdgot gy adja ki, hogy
biztositsa a zavartalan tigymenetetés feladatellatast.

Felelés: dr Balogh Pal jegyzé

Hatarid6é: —2. pont vonatkozasdban 2021.02.28.

3.pont vonatkozasaban folyamatos
A hatdrozat végrehajtasdban kézremikédik: Vargané Markus Maria munkatigyi referens


