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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselőtestület!

A  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  törvény  (továbbiakban:  Ktv.) 
módosításáról  szóló  2007.  évi  LXXXIII.  törvény  megteremtette  az  igazgatási  szünet 
elrendelésének jogszabályi feltételeit.

A  Ktv.  41/A.  §  (9)  bekezdése  szerint  a  képviselő-testület  –  a  Kormány  ajánlásának 
figyelembevételével – igazgatási szünetet rendelhet el.

A  Magyar  Közlöny  2011.  évi  20.  számában  megjelent  a  Kormány  19/2011.  (III.2.) 
Korm.rendelete (továbbiakban: Korm.rendelet) a 2011. évi igazgatási szünetről. A Kormány 
az igazgatási szünetet 2011. július 18-tól augusztus 21- ig, valamint 2011. december 23-től 
2012. január 6-ig terjedő időszakra határozza meg a Korm.rendelet  1.§-ban meghatározott 
szervekre kiterjedő hatállyal, és azzal, hogy a Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 41/A.§ (9) bekezdése alapján a helyi  önkormányzatok képviselő-
testülete számára ajánlja igazgatási  szünet elrendelése esetén a Korm.rendeletben foglaltak 
figyelembevételét.

 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 a 2011. évre elkészített 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.

Mindezek  alapján  javasolom  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata 
Polgármesteri  Hivatalában 2011. december19.,  20., 21., 22., 23., 27., 28., 29., 30. napokra 
igazgatási szünet elrendelését.

A  fentiek  figyelembe  vételével  kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  alkossa  meg  az 
igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendeletet és fogadja el a határozati javaslatot.

Budapest, 2011. november 2.

Dr. Bácskai János s.k.
     polgármester



I. HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
dönt,  hogy  a  Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Polgármesteri 
Hivatalában igazgatási  szünet elrendeléséről szóló …/2011. (…) rendeletét  ugyanazon ülés 
keretében tárgyalja és fogadja el.
Határidő: 2011. november 9.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

Döntési javaslat:

Budapest Főváros Képviselő-testülete megalkotja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatalában  igazgatási  szünet  elrendeléséről  szóló  …/2011. 
(…) rendeletét.
Határidő: 15 nap
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

Dr. Nagy Hajnalka jegyző

II. HATÁROZATI JAVASLAT 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában 
igazgatási szünet elrendelése

1.  A  Képviselő-testület  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalában 2011. december 19., 20., 21., 22., 23., 27., 28., 29., 30. napokra 
elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt 
a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és 
a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Dr. Nagy Hajnalka



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének
/2011.(…) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában 
igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata   a  köztisztviselők  jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  35.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjában 
meghatározott feladatkörben a következőket rendeli el.

1. §

E  rendelet  hatálya  kiterjed  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata 
Polgármesteri  Hivatalában  (a  továbbiakban:  Hivatal)  foglalkoztatott  valamennyi 
köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.

2. §

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hivatal 
2011.  évi  munkarendjében  2011.  december  19.  napjától  2011.  december  30.  napjáig 
igazgatási szünetet rendel el.

3. §

Ez a rendelet  a kihirdetését  követő napon lép hatályba  és 2012. január 1.  napján hatályát 
veszti.

Budapest, 2011. november …

dr. Bácskai János         dr. Nagy Hajnalka
polgármester jegyző



Hatásvizsgálati lap

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában 
igazgatási szünet elrendeléséről szóló 

rendelet megalkotására

1. A végrehajtás feltételei

A  végrehajtáshoz  szükséges  a  Polgármesteri  Hivatalban  az  ügyeleti  rend  meghatározása  és 
megszervezése.

2. Társadalmi hatások

A rendelet elfogadásával az ügyfelek fogadása az ügyelet biztosításával zökkenőmentesen biztosított.

3. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs.

4. Egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtása az egészségügyi követelményeknek megfelel.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható  
            következményei

A  Polgármesteri  Hivatalban  dolgozók  jelentős  ki  nem  vett  szabadsággal  rendelkeznek,  melynek  
kiadása érdekében szükséges a rendelet megalkotása.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  tárgyi,  szervezeti  és  pénzügyi  feltételek 
rendelkezésre állnak.
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