ZÁHONY VÁROS
Önkormányzati Képviselő-testületének
2/2016. (II.24.) számú
Önkormányzati rendelete
a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Záhony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselők munka- és
pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő
egyes kötelezettségekről, valamint a táv munkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet 13. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal)
foglalkoztatott köztisztviselőkre és munkavállalókra terjed ki.
2. § (1) A Hivatal 2016. évi munkarendjében 2016. július 18. napjától – 2016. július 29.
napjáig terjedő időszakra nyári igazgatási szünetet, 2016. december 27. napjától – 2016.
december 30. napjáig téli igazgatási szünetet tart.
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyeletet tart, de az ügyfélfogadás szünetel.
3. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és 2017. január 1. napján
hatályát veszti.
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján
a Képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság
kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az így kiadott rendes szabadság nem haladhatja
meg az érintettek részére megállapított alapszabadság 3/5-ét. A Kormány ajánlását a
közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati
tisztviselőt és munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről
szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13-15. §-ai tartalmazzák.
Részletes indokolás
1. §-hoz
Meghatározza azon személyek körét (személyi hatály), amelyekre a rendeletet alkalmazni
kell.
2. §-hoz
A Kormány ajánlására figyelemmel került meghatározásra a nyári és téli igazgatási szünet
időtartama.
3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést, valamint hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Előzetes Hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.
A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
Fentiek alapján a rendeletmódosításnak a várható következményeiről – az előzetes
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Az igazgatási szünet alatt a Hivatal dologi
kiadásai csökkennek, ezáltal költségtakarékosság érhető el.
Környezeti és egészségi következményei: A rendelet – tervezetnek nincs környezeti hatása.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Ilyen hatásokkal a rendelet-tervezet nem
rendelkezik.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: Nem, vagy kevesebb szabadság következő
évre történő átvitelére kerül sor.
Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelettervezet tervezethez szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételei adottak.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (2)
bekezdése alapján Záhony Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 2/2016.
(II.24.) önkormányzati rendelete, mely a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szól,
2016. február 24–én kihirdetve.

Z á h o n y, 2016. február 24.
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