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Tisztelet Képviselő-testület! 

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen 

feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság előrelátható ütemezése, 

a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése. Békés megyében több településen – 

Csanádapáca, Füzesgyarmat, Geszt, Gyomaendrőd, Kardoskút, Mezőgyán, Pusztaföldvár - is sor 

került az igazgatási szünet elrendelésére ebben az évben. 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. §-a 

alapján a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság 

kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ily módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja 

meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.  

 

A közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 

tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről 

szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13-15. §-ai további 

ajánlásokat tartalmaznak az igazgatási szünet elrendelésére. 

 

 „13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama 

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig 

tart, 

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékesség 

évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. 

(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a 

szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot. 

 

14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a 

szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, 

valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetén a folyamatos 

feladatellátást. 

 

15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-

testülete, valamint a Kttv. 2. § -ában felsorolt szervek számára ajánlja igazgatási szünet 

elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét”. 

 

A munkavállalók éves szabadságának kiadása minden évben nagy nehézségbe ütközik. Az 

igazgatási szünet a szabadságok kiadását jelentős mértékben megkönnyíti, és a hivatalban a 
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zavartalan ügymenet és feladatellátás ezen időszak alatt is biztosított lesz. Az igazgatási szünet 

elrendelésére úgy kerül sor, hogy ezalatt az időszak alatt minden irodában lesz egy ügyeletes 

munkatárs, az ügyfélfogadásra csak a dolgozókkal előzetesen egyeztetett időpontokban kerülhet 

majd sor az ügyfelek portán történő fogadásával, és hivatalos helyiségbe történő kísérésével (tehát 

ebben az időszakban az általános ügyfélfogadási rend szünetel). 

A 2015. évre vonatkozó javaslat szerint az igazgatási szünetre nyári időszakban két, egymást követő 

héten kerülne sor, azonban a Hivatal feladatainak jellegéből adódóan, a szigorúan előírt határidők 

betartása érdekében a munkavégzés teljes felfüggesztésére, leállására nincs lehetőség. Ezen időszak 

alatt is intézkedni kell a halaszthatatlan ügyekben – elsősorban anyakönyvi ügyintézés - folyamatos 

pénzügyi utalásokat kell teljesíteni, intézkedni kell a hatósági eljárásokban felmerülő eljárási 

cselekmények megtételéről. A javasolt időpontok a testületi munkában nem okoznak fennakadást, 

és az igazgatási szünetről természetesen előre értesíteni fogjuk a lakosságot. 

 

A javaslat alapján az igazgatási szünet két időszakban kerülne elrendelésre: 

nyári időszakban: 2015. július 13. napjától 2015. július 24. napjáig, 

téli időszakban: 2015. december 21. napjától 2015. december 31. napjáig. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály 

előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a 

szabályozás várható következményeit és az alábbiakat állapítottuk meg: 

 

- társadalmi hatása: széles körben elterjedt az államigazgatási, önkormányzati és 

igazságszolgáltatási szervek között a jogintézmény, így a társadalmi hatása nem jelentős, 

- gazdasági, költségvetési hatása: többletkiadást a rendelet elfogadása nem jelent, 

- környezeti, egészségi következménye: nincs, 

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs, 

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: 

a jogszabály megalkotását magasabb szintű jogszabályi felhatalmazás, illetve ajánlás, 

valamint a törvényből eredő szabadságolási tervezés során felmerülő igény indokolja. A 

rendelet megalkotásának elmaradása esetén a szabadságok kiadása nehezebben oldható meg. 

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: a Hivatalban rendelkezésre állnak. 

 

A fent leírtak alapján a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltakat javasoljuk elfogadni. A 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztés mellékletét 

képező rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2015. június 18. 

 

  Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyzés 

 

Pénzügyi ellenjegyzés 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

………./………. (… . … .) 

ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 

 

A 2015. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL 
 

(Tervezet) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ban meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1.§ Jelen rendelet hatálya kiterjed a Békési Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi 

köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra. 

 

2.§ Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Polgármesteri Hivatal 2015. évi 

munkarendjében, a nyári időszakban 2015. július 13. napjától - 2015. július 24. napjáig (10 

munkanap) igazgatási szünetet rendel el. 

 

3.§ Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Polgármesteri Hivatal 2015. évi 

munkarendjében, a téli időszakban 2015. december 21. napjától - 2015. december 31. napjáig (8 

munkanap) igazgatási szünetet rendel el.  

 

4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. január 1. napján hatályát veszti. 

 

B é k é s, 2015. június 25. 

 

   Izsó Gábor  sk                   Tárnok Lászlóné sk 

   polgármester       jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2015. július … 

 

Tárnok Lászlóné sk 

 jegyző 

 

 

 

 

 
 


