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Előterjesztés száma: 100/2020.   

Iktatószám: H/1610-1/2020. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2020. október 29-i rendes ülésére  

 

 

 

 

Tárgy: a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

 

 

Előkészítette:   dr. Filó-Szentes Kinga jegyző    

 

Előterjesztő:     Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

   Ügyrendi Bizottság 

    

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: minősített többségű szavazat  

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

 

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                             jegyző 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2 

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

(3) bekezdése rögzíti: 

  

„(3) A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - 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 közszolgálati tisztviselők munka- és pihenő idejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 

tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről 

szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alábbi rendelkezéseit figyelembe véve kell meghatározni 

az igazgatási szünet időpontját:  

 

„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 esedékessége 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 esetében a folyamatos feladatellátást.  

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

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

elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.”  

 

Ebben az évben a Képviselő-testület a Kttv. fentebb hivatkozott felhatalmazó rendelkezése 

alapján megalkotta 4/2020. (III. 2.) számú önkormányzati rendeletét, amely a téli időszakban a 

következők szerint határozza meg az igazgatási szünetet: 

• 2020. december 12-én, valamint 

• 2020. december 28-tól 31-ig.  

 

A 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 7/2019. (VI. 25.) PM rendelet 

határozza meg a 2020. évi munkaszüneti napok körüli – naptár szerinti munkarendtől való 

eltéréssel járó – munkarendet. A rendelet szerint 2020. december hónapban a következők 

szerint alakul a munkarend: 

- december 12. (szombat) munkanap 

- december 24. (csütörtök) pihenőnap 

 

A fentiek figyelembevétele után javasoljuk a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 

Polgármesteri Hivatal esetében a rendes szabadságok kiadására 2020. december 21. (hétfő) és 

december 31. (csütörtök) közötti időszakban igazgatási szünetet rendeljen el.    

Amennyiben a kérés támogatható, úgy a jelenleg hatályos rendelet módosítása szükséges 

a 2020. december 21-23. közötti időtartam tekintetében.  
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Az anyakönyvi és egyéb halaszthatatlan ügyekben a Hivatal telefonos ügyeleti rendben 

biztosítja a lakossági ügyintézést.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a téli igazgatási szünet kiterjesztéséről a mellékelt 

rendelet megalkotásával dönteni szíveskedjenek.  

 

Az előterjesztés melléklete: Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 

2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 4/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet 

módosítás tervezete  

 

Szada, 2020. október 13. 

 

 

  

 Pintér Lajos             

polgármester 

 

 

 

 


