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Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. ( . ) önkormányzati rendelete 

a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló  

4/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában foglalt jogkörében eljárva a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:  

 

1. § 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről szóló 4/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(2) A Szadai Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkarendjében 

a) a nyári időszakban 2020. július 27-től augusztus 7-ig, 

b) a téli időszakban 2020. december 21-től 31-ig, 

c) év közbeni szombati munkanapokon, azaz 2020. augusztus 29-én és 2020. december 

12-én  

igazgatási szünetet tart.” 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

(2) Ez a rendelet a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, az Európai Parlament és a 

Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) 5. cikkének, valamint a munkaadónak a 

munkavállalóval szembeni, a szerződés vagy a munkaviszony feltételeiről való tájékoztatási 

kötelezettségéről szóló, a Tanács 91/533/EKG irányelve (1991. október 14.) 1-5. és 7. 

cikkének való megfelelést szolgálja.  

 

 

Szada, 2020. ………… 

 

 

 

Pintér Lajos 

polgármester 

 

 

 

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga 

jegyző 

 

 

 

Közzétételi záradék: 

Ezt a rendeletet 2020. ………….. napjától közzétettem.  

Szada, 2020. ………………. 

 

 

dr. Filó-Szentes Kinga 

jegyző 



Melléklet 

(a 100/2020. sz. előterjesztéshez) 

 

 

 

INDOKOLÁS 

 

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

Képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására 

igazgatási szünetet rendelhet el. Az így kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg az 

érintettek részére megállapított alapszabadság 3/5-ét. A Kormány ajánlását a közszolgálati 

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

munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012. 

(III. 7.) Korm. rendelet 13-15. §-ai tartalmazzák. 

 

A rendelet módosítással lehetővé válik, hogy a Polgármesteri Hivatal esetében a rendes 

szabadságok kiadására 2020. december 21-23. közötti időtartamban is sor kerüljön.  

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján  

 

Rendelet-tervezet címe:  

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről szóló 4/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Várható társadalmi, gazdasági hatások: nincs  

 

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

csökkennek, ezáltal költségtakarékosság érhető el.   

  

Környezeti, egészségügyi következmények: A hivatali alkalmazottak számára biztosított a 

megfelelő hosszúságú évközi pihenőidő. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs 

 

Egyéb hatás: nincs 

 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: az alkalmazottak éves rendes szabadság kivétele 

tervezhető, nem vagy kevesebb szabadság következő évre történő átvitelére kerül sor.  

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyei: adott 

- szervezeti: adott 

- tárgyi: adott 

- pénzügyi: adott 

 


