
 

 
        Iktató szám: 88/2018. 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. április 26-ai ülésére 

 
 

Tárgy:  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri 
Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 

 

Előterjesztő:    dr. Dombóvári Csaba, jegyző 
 

Készítette:    Apollónia Aranka, irodavezető 
    Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 
 

Előzetesen tárgyalja:  
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat X normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 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 (a továbbiakban: 

Kormányrendelet) 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.  

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján az igazgatási szünet időszaka alatt az 

esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. A (3) bekezdés 

értelmében a munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a 

szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot. 

 

A hivatkozott Kormányrendelet 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 

képviselő-testülete 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. A fentiek alapján mind a 

gazdaságosság (működésével járó költségek is csökkennek), mind a hivatal 

munkatársai szempontjából célszerű élni az igazgatási szünet elrendelésének 

lehetőségével. 

 

A Kormányrendelet 14. §-ában foglaltak értemében 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. 

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban általános ügyfélfogadás nincs, a 

halaszthatatlan ügyek intézésére ügyeleti rendben meghatározott módon történik a 

feladatellátás. 

 



Az igazgatási szünetről és az ügyelet rendjéről az ügyfeleket a Hivatal hirdetőtáblái, az 

Önkormányzat honlapja, valamint a „Ferencváros” című kerületi újság útján 

tájékoztatja Hivatalunk. 

 

Fentiekre figyelemmel javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy  a 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban a nyári 

időszakban 2018. augusztus 06. napjától 2018. augusztus 17. napjáig (10 munkanap), a 

téli időszakban 2018. december 27. napjától 2018. december 28. napjáig (2 munkanap) 

igazgatási szünetet rendeljen el. 

Az igazgatási szünet időszakára figyelemmel kerül meghatározásra a szabadságolási 

terv alapján kiadásra kerülő szabadság. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2018. április 20. 

 

dr. Dombóvári Csaba 

jegyző h. 

   dr. Szabolcs Mária s.k. 

  aljegyző 

 

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 Hivatalban a 

2018. évben  

a nyári időszakban 2018. augusztus 06. napjától 2018. augusztus 17. napjáig (10 

munkanap), 

a téli időszakban 2018. december 27. napjától 2018. december 28. napjáig (2 

munkanap) 

terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el. 

 

Határidő: 2018. április 26. 

Felelős: dr. Dombóvári Csaba, 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: 2018. július 15. 

Felelős: dr. Dombóvári Csaba, jegyző 


