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  Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Általánosságban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) 

bekezdése, valamint  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 

az igazgatási szünetre vonatkozó szabályokat és ajánlásokat. 

 

A Kormány, a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási 

szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. 

rendeletében 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig, a kormányzati igazgatási 

szerveknél igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet ideje igazodik a 2022/2023. 

iskolai tanév téli szünetének módosított időpontjához.  

A Magyar Közlöny 184. számában megjelent 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet tartalmazza a 

különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál 

elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokat. A jogszabály a 

kormányzati igazgatási szervek esetében meghatározott időpontban, lehetőséget nyújt a helyi 

önkormányzat képviselő-testületének - a polgármesteri hivatalra vonatkozóan – az igazgatási 

szünet elrendelésére, melyről szóló határozatot 2022. november 30-ig köteles közzétenni. 
 

A Kormányrendelet rögzíti, hogy az igazgatási szünet elrendelése esetén a munkáltatói jogkör 

gyakorlója köteles az igazgatási szünetre eső valamennyi munkanapra szabadságot kiadni, 

azzal, hogy: 

- ebben az esetben nem alkalmazandó a foglalkoztatottra irányadó jogszabály azon 

rendelkezése, miszerint a szabadság egy részével a foglalkoztatott rendelkezik (kötelező 

szabadság), 

- először a 2022. évi szabadságot kell kiadni, 

- ha a 2022. évi szabadság nem elegendő, a 2023. évi szabadságot kell kiadni. 

  

Az igazgatási szünet időtartama alatt a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala 

feladatait nem látja el és az ügyfélfogadás nem működik, ugyanakkor a halaszthatatlan 

közfeladatok ellátását biztosítani kell. 

Ezzel összefüggésben a munkáltatói jogkör gyakorlója az igazgatási szünet alatt is rendelhet el 

munkavégzést a foglalkoztatottak vonatkozásában. 

Az igazgatási szünet alatti munkavégzés elrendelése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója a 

foglalkoztatott jogviszonyának létesítő okiratában meghatározottól eltérő munkavégzési helyet 

is kijelölhet. 

A munkavégzés elrendeléséről a munkavégzés időpontját legalább két nappal megelőzően, 

rövid úton tájékoztatni kell a foglalkoztatottat. Amennyiben munkavégzés elrendelésére kerül 

sor valamely foglalkoztatott vonatkozásában, arra a napra természetesen szabadságot kivennie 

nem kell, de a rendkívüli munkavégzés ellenértékére vonatkozó szabályok sem 

alkalmazandóak, hiszen nem minősül rendkívüli munkavégzésnek. 
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Tekintettel arra, hogy az év első hetében több területen is határidős feladatok vannak, így az 

igazgatási szünet javasolt időtartama, 2022. december 22. napjától  2023. január 2. napjával 

bezárólagos időszak, mely 7 munkanapot érint.   

Az igazgatási szünet elrendelése gazdaságossági, takarékossági szempontból előnyt jelent, így 

a hivatal működésével járó energiaköltségek jelentősen csökkenthetők.  

 

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Polgár, 2022. november 14.  

         

dr. Sivák Anita  

         jegyző  

     

Határozati javaslat 

…/2022. (XI. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

2022. évi igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A képviselő-testület a különleges jogállású szerveknél és a helyi 

önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető 

igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról 

szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a Polgári 

Polgármesteri Hivatalban 2022. december 22. napjától 2023. 

január 2. napjával bezárólag (7 munkanap) igazgatási szünetet 

rendel el. 

 

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

lakosság felé történő tájékoztatásáról gondoskodjon.  

 

Határidő: 2022. november 30. 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

   


