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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik 

elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság 

előrelátható ütemezése, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése.  

 

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

képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - 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” Az igazgatási szünet elrendelése során figyelembe veendő 

ajánlásokat 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 szabályozza, melynek 13. § (1) 

bekezdése szerint „az igazgatási szünet időtartama 

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, 

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.”  

Az évek során kialakult gyakorlat alapján elmondható, hogy a dolgozók többnyire a nyári 

szünetre, illetve a karácsony és újév közötti időszakra tartalékolják szabadságuk egy részét. 

 

 

A Polgári Polgármesteri Hivatalban a folyamatos leterheltség miatt az éves szabadság kiadása 

nehézségekbe ütközik, azonban az igazgatási szünet elrendelésével erre az időtartamra 

biztosított a rendes szabadság kiadása. 

 

Az igazgatási szünet javasolt időtartama a két ünnep közötti 5 munkanap, 2021. december 27-

től december 31-ig tartó időszak.   

 

Természetesen ezen időszakban is gondoskodni kell azon jogszabályi kötelezettségek és 

feladatok 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 

alatt is biztosítja csökkentett létszámban – ügyeleti rendszerben – az anyakönyvi igazgatási, 

valamint az egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátását. 

 

A képviselő-testület döntéséről a lakosságot a helyben szokásos módon, kommunikációs 

csatornákon keresztül időben tájékoztatjuk, hogy fel tudjanak készülni a munkarend változásra.  
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Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Polgár, 2021. november 12.  

 

     Tisztelettel:  

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

 

 

     

Határozati javaslat 

…/2021. (XI. 25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

2021. évi igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a Polgári Polgármesteri Hivatalban 2021. 

december 27. napjától 2021. december 31. napjával bezárólag (5 

munkanap) igazgatási szünetet rendel el. 

 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet 

lakosság felé történő tájékoztatásáról gondoskodjon.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

   


