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Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.)
232. § (3) bekezdése lehetőséget biztosít az önkormányzat képviselő-testülete részére,
hogy igazgatási szünet elrendelése mellett döntsön.
A Kttv. hivatkozott bekezdése szerint 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 Kttv. 104. § (1) bekezdése főszabályként rögzíti, hogy a szabadságot
esedékességének évében kell kiadni.
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a
köztisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a
távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 13. § (1) bekezdés értelmében 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 hivatkozott Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdésében foglaltak az abban meghatározott
szerveknél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre vonatkozik, azzal, hogy a
Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok képviselőtestülete számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén a Korm. rendeletben
foglaltak figyelembevételét.
Az évek során kialakult gyakorlat, továbbá az éves szabadságolási ütemterv is azt
mutatja, hogy a dolgozók nagy része a nyári szünetre, illetve a karácsony és újév
közötti időszakra tartalékolja szabadsága egy részét, amely által a Hivatal
működésével járó költségek is csökkennek. A fentiek alapján mind a gazdaságosság,
mind a hivatal munkatársai, mind az ügyfelek szempontjából célszerű élni az
igazgatási szünet elrendelésének lehetőségével.
Az igazgatási szünet lehetőséget ad arra, hogy a Polgármesteri Hivatalban folyó
munka koncentráltabb, a Hivatal működése pedig költséghatékonyabb legyen.
Az igazgatási szünet ideje alatt még az ügyeleti rendszer működésével is csökken a
működtetés költsége.
Figyelemmel arra, hogy 2014. évben augusztus 20-a szerdai napra esik, továbbá a fent
hivatkozott jogszabályi előírásokra a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi
Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 04. napjától 2014. augusztus 19. napjáig
terjedő időszakra javaslom igazgatási szünet elrendelését.
Előbbiek alapján egy 12 munkanapot érintő igazgatási szünet elrendelése esetén a
köztisztviselőknek az augusztus 20-ai munkaszüneti nappal, valamint a
pihenőnapokkal együtt összesen 17 napjuk maradna rekreálódni.
Természetesen ezen időszakban is gondoskodni kell azon jogszabályi kötelezettségek
és feladatokat ellátásáról, amelyekhez jogszabály olyan határidőt rendel, ami csak
akkor tartható, ha ezeket a hatásköröket az igazgatási szünet alatt is gyakorolják. Így a
jegyző az igazgatási szünet tartama alatt is biztosítja csökkentett létszámban –ügyeleti

rendszerben- az anyakönyvi igazgatási, okmányirodai, a jegyzői gyámhatósági és
egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2014. május 09.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester
Normatív határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási
szünet elrendeléséről
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
2014. évi munkarendjében 2014. augusztus 04. napjától 2014. augusztus 19. napjáig
terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző

Határozati javaslat
A Képviselő-testület
1. az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás érdekében –
felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére.
2. felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a
társhatóságokat előzetesen tájékoztassa.
Határidő: 2014. július 15.
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző

