Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018.(VII.20.) önkormányzati rendelete
a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk
(2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet hatálya a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal)
dolgozó köztisztviselőre és ügykezelőre, valamint munkavállalóra (a továbbiakban együtt:
dolgozó) terjed ki.
2.§.
Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. július 30-tól 2018. augusztus 10ig, terjedő időszakra a Hivatalban igazgatási szünetet rendel el.
3.§.
(l) 2. §-ban meghatározott igazgatási szünet időtartama alatt a jegyző a dolgozó részére
legalább tíz munkanap alapszabadságot ad ki.
(2) A jegyző – a szabadságolási terv alapján –az igazgatási szünet időszakára figyelemmel
határozza meg a kiadásra kerülő szabadságot.
(3) Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékesség /évében /ki nem adott
szabadság egésze kiadható.
4.§.
(l) 2018. július 30. és 2018. augusztus 10. között az ügyfélfogadás a Hivatal minden
szervezeti egységében valamint ügyfélfogadási helyszínein (Bókaháza, Esztergályhorváti,
Gétye, Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton) szünetel.
(2) Az (l) bekezdésben meghatározott időszakban a Hivatal székhelyén a jegyző, aljegyző, 1
fő titkársági dolgozó személyes, az anyakönyvvezetők telefonos ügyeletet tartanak.
(3) a) 2018. július 30, 31, 2018. augusztus 1, 2, napján 8-16 óráig, augusztus 3 napján 8-13
óráig a jegyző és 1 fő titkársági ügyintéző,
b) 2018. augusztus 6, 7, 8, 9, napján az aljegyző és 1 fő titkársági ügyintéző minden nap 8-16
óráig, augusztus 10 napján 8- 13 óráig tart ügyeletet.
c) 1 fő anyakönyvvezető 2018. július 30-tól 2018. augusztus 10-ig folyamatosan telefonos
ügyeletet tart, azonnali ügyintézést igénylő anyakönyvi esemény anyakönyvezésére
berendelésre kerül
5.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. január l-jén hatályát veszti.
Gétye, 2018. július 19.
Talabér Lászlóné
polgármester

Kihirdetve:
Gétye, 2018. július 20.
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