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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képvise/ő-testületének

2022. november 14-ei rendes, nyilt ülésére

Hiv. szám: DV/1404/2022. Tárgy: Javaslat igazgatási szünet meghosszabbitására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselö-testíilet - élve a közszolgálati tisztviselökröl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.
§ (3) bekezdésében foglalt lehetoséggel - megalkotta a 2022. évi igazgatási szunet elrendeléséröl és a
Közszolgálati Tisztviselök Napjának munkaszüneti nappá nyilvánftásáról szóló 2/2022. (II. 9.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amelyben a Dunavarsányi Közös Onkormányzati
Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 2022. július 25-töl 2022. augusztus 5-ig és 2022. december 27-töl
2022. december 30-ig igazgatási szünetet rendelt el.

A Kormány a különlegesjogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek
hivatalánál elrendelhetö igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022.
(XI, 10. ) Kormányrendeletében lehetöséget ad a helyi önkormányzatok képviselö-testületeinek, hogy a
hivatalukban a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szunetre
alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (K. 29. ) Konnányrendelet 1. § (2)
bekezdésében foglalt idöszakra, vagyis 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási
szünetet rendeljen el.

A hivatalvezetövel egyeztetve javaslom, hogy a Kormány által a kormányzati közigazgatási
szervekben elrendelttel megegyezö idöszakban a Hivatalban is kerüljön elrendelésre igazgatási szünet.
Tekintettel a Rendeletre és a Képviselő-testület 145/2022. (X. 27. ) számú határozatával elrendelt
négynapos munkahétre a Hivatal esetében a már ekendelt igazgatási szünetet 2022. december 22.
napjával, illetve 2023. január 2-ától 2023. január 5-éig terjedő idöszakkal szükséges meghosszabbítani.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni
sziveskedjen.



Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek

hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról
szóló 460/2022. (XI. 10.) Kormányrendelet (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2022. évi
igazgatási szünet elrcndeléséről és a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszünetí
nappá nyilvánításáról szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendeletével elrendelt igazgatási
szünetet - tekintettel a Képviselő-testület 145/2022. (X. 27.) számú határozatával elrendelt
négynapos munkahétre - 2022. december 22. napjával, illetve a 2023. január 2-ától 2023.
januar 5-éig terjedő időszakkal meghosszabbítja.

b) felkéri a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti döntését 2022. november 30-ig a helyben
szokásos módon tegye közzé.

Határidő: 2022. november 30.

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyző

Dunavarsány, 2022. november 14.
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