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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése az 

igazgatási szünetre vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza:  

„A képviselő-testület – 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 Kormánynak az igazgatási szünetre vonatkozó ajánlását, valamint az igazgatási szünet 

időtartamára vonatkozó rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, 

az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes 

kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13.  – 

15. §-ai tartalmazzák.  

 

A Polgári Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) a folyamatos leterheltség miatt 

az éves szabadság kiadása nehézségekbe ütközik, azonban az igazgatási szünet elrendelésével 

erre az időtartamra biztosított a rendes szabadság kiadása, mivel az igazgatási szünet 

időtartamára a Hivatalnak a szabadságot ki kell adnia, a köztisztviselő és a munkavállaló pedig 

köteles azt igénybe venni.  

 

Az igazgatási szünet javasolt időtartama - 2019. december 23., 30., és 31. -  a testületi munkában 

nem okoz fennakadást. Az érintett három munkanapból két munkanapon van ügyfélfogadás a 

Hivatalban.  

Az igazgatási szünet idején – különös tekintettel – az anyakönyvi ügyekben ügyeletet 

biztosítunk.  

A képviselő-testület döntéséről az ügyfelet a helyben szokásos módon, kommunikációs 

csatornákon keresztül időben tájékoztatjuk, hogy fel tudjanak készülni a munkarend változásra.  

 

A fentiek alapján a 2019. évi igazgatási szünetet 2019. december 23. december 30-31. napjára 

javaslom elrendelni.    

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására.  

 

Polgár, 2019. november 12.  

 

     Tisztelettel:  

         Tóth József 

         polgármester 
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Előzetes hatásvizsgálat 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához.  

 

Általános indokolás 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak: 

 

1. Társadalmi hatások 

Széles körben elterjedt az államizgatási, önkormányzati és igazságszolgáltatási szervek között 

az igazgatási szünet alkalmazása, így a társadalmi hatása nem jelentős.  

2. Gazdasági, költségvetési  hatás 

Többletkiadást a rendelet elfogadása nem jelent. Az igazgatási szünet alatt a Hivatal dologi 

kiadásai csökkennek, ezáltal költségtakarékosság érhető el.  

4. Környezeti, egészségi következménye  

A rendeletnek környezeti következményei nincsenek. Egészségügyi következménye, hogy a 

Hivatal alkalmazottai számára megfelelő hosszúságú pihenőidőt biztosít.  

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A jogszabály megalkotását magasabb szintű jogszabályi felhatalmás, illetve ajánlás valamint a 

törvényből eredő szabadságolási tervezés során felmerülő igény indokolja. Elfogadásának 

elmaradása esetén a szabadságok kiadása nehezebben oldható meg.  

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

feltételek   

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi, pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak.  

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz: A rendelet hatályáról rendelkezik, amely kiterjed a Hivatalban foglalkoztatott  

valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 

 

2. §-hoz: Az igazgatási szünet időtartamát és ügyelet biztosítását határozza meg.  

 

3. §-hoz: A rendelet hatályba lépését és hatályon kívül helyezését határozza meg.   
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2019. (…..) önkormányzati rendelet tervezete 

a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

Cikk (1) bekezdés a) pontja, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási 

szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltató terhelő egyes kötelezettségekről, 

valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (II. 7.) Korm. rendelet 13. § - 15. §-aiban 

meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Polgár Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. 

(X. 24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed a Polgári Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi 

köztisztviselőre és munkavállalóra. 

 

2.§ 

 

(1) A Polgári Polgármesteri Hivatal 2019. december 23-án, december 30-án és december 

31-én igazgatási szünetet tart.  

 

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal ügyeletet tart.   

 

3.§ 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. január 1. napján hatályát veszti.  

 

 

Polgár, 2019. november 28.  

 

 

 

  Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester                jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

 

Polgár, 2019. november …….- én 

 

 

 

      dr. Váliné Antal Mária 

         címzetes főjegyző  


