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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére 

 

A 2017. évi igazgatási szünetről 

 
Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi:  Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

Elfogadás módja:  Minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 232. § (3) bekezdése 

szerint 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. 

 

A Kormány ajánlását tartalmazó  30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13-15. §-a szerint 13. § az 

igazgatási szünet időtartama nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át 

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

közvetlenül követő vasárnapig tart. 

 

A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási 

terv alapján kiadásra kerülő szabadságot. Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége 

évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. 

 

A 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 esetében a folyamatos feladatellátást, ennek megfelelően az igazgatási 

szünet alatt is folyamatosan rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatalban, illetve annak 

elérhető közelségében egy fő anyakönyvvezető, egy fő pénztáros, egy fő szociális és egy fő 

közfoglalkoztatási ügyintéző valamint a jegyző vagy az aljegyző.  

 

A Polgármesteri Hivatal tekintetében többször merült fel problémaként a ki nem adott 

szabadságok közszolgálati jogviszony megszűnésekor felmerülő helyzete, így célszerű az 

igazgatási szünetben a rendes szabadság minél nagyobb hányadát kiadni.  

 

Fentiekre tekintettel a következő időszakokra javasolom az igazgatási szünet elrendelését: 

− nyári igazgatási szünet: 2017. július 17. – 2015. augusztus 20. (25 munkanap) 

− téli igazgatási szünet: 2015. december 25. – 2016. január 7. (8 munkanap) 

 

Kérem az előterjesztés szíves megtárgyalását és elfogadását. 

 

Füzesgyarmat, 2017. január 17. 

 

Dr. Blága János 

jegyző 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

- önkormányzati rendelethez – 

 

Az igazgatási szünetről szóló …/2017. (I. 27.) rendelet elfogadására vonatkozóan 

 

A tervezett jogszabály jelentősebb hatásai:  

 

1.  Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

 A jogszabály elfogadásával biztosításra került a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 

foglalkoztatottjainak éves rendes pihenő ideje, ezzel könnyítve a hivatali munkával járó 

magas fokú terhelést. A rendes szabadság éves kiadása a következő években jelentős 

költségvetési megtakarításokat eredményeznek, tekintettel arra, hogy a megszűnő 

közszolgálati jogviszonyok esetében elkerülhetővé válik a szabadság megváltása.  

 

2. Környezeti és egészségi következmények:  

A rendelet segítségével biztosításra kerül a köztisztviselők mentális frissességének 

megőrzése. A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.  

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  

A rendelet elfogadásával esetleges teher lehet az igazgatási szünet alatt felgyülemlő 

munkaanyag, azonban a folyamatos ügyelet biztosításával ez elkerülhető.  

 

4. Szükségesség, a jogszabály megalkotásának elmaradásának várható következményei: 

A jogszabály megalkotása a hivatali munka minőségének valamint a köztisztviselők 

frissességének megtartása céljából szükséges. Elmaradásának hatásait lásd. 1. pont.  

 

5. Szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltétele:  

A jogszabály megalkotásának célja az adminisztratív és költségvetési terhek enyhítése, így 

külön személyi szervezeti feltételei, a szabadságolás terv megalkotásán és az ügyelet 

megszervezésén túl nincsenek.  
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (I. 27.) rendelete 

a 2017. évi igazgatási szünetről 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2) 

bekezdésében meghatározott származékos jogalkotási feladatkörében eljárva, a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdálkodási és Ellenőrzési 

Bizottságának véleménye kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § E rendelet hatálya Füzesgyarmat Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) és az ott foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.  

 

2. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. július 17. – 2017. augusztus 20. (nyári igazgatási 

szünet) és 2017. december 25. – 2018. január 7. (téli igazgatási szünet) közötti időszakokban 

igazgatási szünetet tart. 

(2) Az igazgatási szünet idejére a köztisztviselők részére rendes szabadságot kell kiadni 

oly módon, hogy halaszthatatlan ügyekben biztosított legyen a feladatellátás. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak betartásáról, valamint a lakosság és az érintett társszervek 

tájékoztatásáról a jegyző gondoskodik. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és 2017. január 8-án 

hatályát veszti. 

 

Füzesgyarmat, 2017. január 26.  

 

 

Bere Károly Dr. Blága János 

polgármester jegyző 

 

 

 


