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igazgatási szünet elrendelése  
 
Előterjesztő: Dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette: dr. Ördögh Brigitta aljegyző 
 
Előzetesen tárgyalja: 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Váczi Katinka 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.  



 

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER 
 

 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
A közszolgálati tisztviselőkről rendelkező 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 
szabályozza az igazgatási szünet intézményét. A hivatkozott jogszabály 232.§ (3) bekezdése 
alapján a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes 
szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kialakított rendes 
szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a 
háromötödét. 
 
A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik 
elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkavállalókat megillető 
szabadnapok kiadásának előre látható ütemezése. Az igazgatási szünet az európai uniós 
gyakorlatban, illetőleg a hazai igazságszolgáltatásban már kialakított szabályozáshoz 
hasonlóan került bevezetésre. A jogintézmény alkalmazásával a munkáltató által könnyen 
áttekinthetővé és racionálisan tervezhetővé válhat a munkavégzés folyamata. Az igazgatási 
szünet lehetőséget ad arra, hogy a Polgármesteri Hivatalban történő munka szervezettebb, 
koncentráltabb, a hivatal működése pedig költségtakarékosabb legyen. 
 
Az évek során kialakult gyakorlat, továbbá az éves szabadságolási ütemterv is azt mutatja, 
hogy a dolgozók több mint a fele a nyári szünetre, illetve a karácsony és újév közötti 
időszakra tartalékolja szabadsága egy részét, ezzel szemben a Hivatal működésével járó 
költségek nem csökkennek. A fentiek alapján mind a gazdaságosság, mind a hivatal 
munkatársai, mind az ügyfelek szempontjából célszerű élni az igazgatási szünet 
elrendelésének lehetőségével. 
 
Természetesen a képviselő-testület döntése során figyelembe kell venni azon jogszabályi 
kötelezettségeket, feladatokat, amelyeket az igazgatási szünet idején is biztosítani kell. Ez azt 
jelenti, hogy számba kell venni a jegyző azon kötelezettségeit, amelyekhez jogszabály olyan 
határidőt rendel, ami csak akkor tartható, ha ezeket a hatásköröket az igazgatási szünet alatt is 
gyakorolják. A határidőket és előfordulások várható gyakoriságát alapul véve hozható meg a 
kivételekről szóló – jegyzői – munkaszervezési döntés. 
 
A jegyző az igazgatási szünet tartama alatt gondoskodik csökkentett létszámmal – ügyeleti 
rendszerben – az anyakönyvi igazgatási és a jegyzői gyámhatósági és egyéb haladéktalan 
intézkedést igénylő feladatok ellátásáról. 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete mindezek 
figyelembevételével tavaly is, 2011. december 19-30. napok között időszakra rendelt el 
igazgatási szünetet a Polgármesteri Hivatalban. 
 



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: Korm. rendelet) 
13.§ (1) bekezdése értelmében az igazgatási szünet nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely 
augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart. 
 
E rendelkezés csak a Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdésében meghatározott szerveknél 
foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre vonatkozik, azzal, hogy a Kormány a Kttv. 232.§ 
(3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testület számára ajánlja igazgatási 
szünet elrendelése esetén a Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételét. 
 
A vonatkozó ajánlás alapján javasolom Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában 2012. augusztus 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 
16., 17. napokra igazgatási szünet elrendelését. 
 
A fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés 
megtárgyalására és a mellékelt határozati javaslatok elfogadására.  
 
Budapest, 2012. május 10. 
 
 
 
          dr. Bácskai János s.k. 
             polgármester 



1. Normatív határozati javaslat 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről 

 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
2012. évi munkarendjében 2012. augusztus 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 17. napokra 
igazgatási szünetet rendel el. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 
 
 

2. 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: 2012. június 30. 
Felelős: dr. Nagy Hajnalka jegyző 


