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2016. február 29-i ülésére 

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. 

 

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 ilyen módon kiadott rendes 

szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a 

háromötödét (amely 15 munkanapot jelent). 

 

Az igazgatási szünet elrendelése során figyelembe veendő ajánlásokat a közszolgálati 

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

a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a táv-munkavégzésről szóló 30/2012. 

(III.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza az alábbiak szerint: 

 

„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”. 

 

Az évek során kialakult gyakorlat alapján elmondható, hogy a dolgozók nagy része a nyári 

szünetre, illetve a karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja a szabadsága egy részét. A 

munkavállalók éves szabadságának kiadása minden évben nagy nehézségbe ütközik. Az 
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igazgatási szünet elrendelése a szabadságok kiadását jelentős mértékben megkönnyíti, 

valamint gazdaságossági, takarékossági szempontból is előnyös, így a hivatal működésével 

járó költségek, - ha kis mértékben is – de csökkennek. 

 

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a T. Képviselő-testület a hivatalnál rendeljen el igazgatási 

szünetet 2016. július 11-től július 22-ig (10 munkanap), valamint 2016. december 21-től 

december 30-ig (7 munkanap) terjedő időtartamra. 

 

Az igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nincs, de a halaszthatatlan ügyekben – 

elsősorban anyakönyvi ügyintézés – ügyelet tartására kerül sor, továbbá a folyamatos 

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

eljárási cselekmények megtételéről is. A javasolt időpontok a testületi munkában nem 

okoznak fennakadást, és a Képviselő-testület döntését követően az igazgatási szünetről 

természetesen előre értesíteni fogjuk többször a lakosságot, így időben fel tudnak 

készülni a munkarendváltozásra. A tavalyi év végén megtartott igazgatási szünetben 

nem voltak problémák, az rendben lezajlott. 

 

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: 

 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 1. A jogszabály-tervezet hatásai 

1.1. Társadalmi hatása: Széles körben elterjedt az államigazgatási, önkormányzati és 

igazságszolgáltatási szervek között a jogintézmény, így a társadalmi hatása nem 

jelentős. 

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás: Az igazgatási szünet alatt a Hivatal dologi 

kiadásai csökkennek, ezáltal költségtakarékosság érhető el. 

1.3. Környezeti, egészségi következmények: A hivatali dolgozók számára biztosított 

a megfelelő hosszúságú évközi pihenőidő. 

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Ilyen hatásokkal a rendelet-

tervezet nem rendelkezik. 

2. 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. 

3. 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. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az előterjesztés 

mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2016. február 17. 

  Izsó Gábor 

polgármester 

 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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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 2016. 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 kapott felhatalmazás alapján foglaltakra, a következőket rendeli el:  

 

1. § 

Jelen rendelet hatálya kiterjed a Békési Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 

foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 

 

2. § 

 

A Hivatal 2016. évi munkarendjében, a nyári időszakban az igazgatási szünet 2016. július 11. 

napjától - 2016. július 22. napjáig (10 munkanap) tart. 

 

3. § 

 

A Hivatal 2016. évi munkarendjében, a téli időszakban az igazgatási szünet 2016. december 

21. napjától - 2016. december 30. napjáig (7 munkanap) tart. 

 

4. § 

 

Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes 

egésze kiadható. 

5. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. január 1. napján hatályát veszti. 

 

 

B é k é s, 2016. február 29. 

 

   Izsó Gábor  sk                   Tárnok Lászlóné sk 

   polgármester       jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2016. március ….  

 

Tárnok Lászlóné sk 

 jegyző 

 
 


