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ELŐTERJESZTÉS
a 2019. év december hónapi igazgatási szünet elrendeléséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.)
108. § rendelkezik az igazgatási szünetről, amely alapján: „A Kormány a központi
államigazgatási szervekre, azok területi és helyi szerveire nézve igazgatási
területenként rendeletben megállapíthatja azt az időszakot (igazgatási szünet), amely
alatt a rendes szabadságot ki kell adni. Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének
vezetője, a Kormány által megállapított igazgatási szünet időtartamán belül, az egyes
szervezeti egységek esetében eltérő időszakban, illetve időtartamban határozhatja meg
a szabadság kiadását, illetve kivételét. Az ilyen módon kiadott, illetve kivett szabadság
nem haladhatja meg a kormánytisztviselő tárgyévre megállapított alapszabadságának a
háromötödét.”
A Kttv. 232. § (3) bekezdése szerint, a képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt
szervek vezetője - 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 közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik
elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatottakat megillető szabadnapok
kiadásának előre látható ütemezése. Az igazgatási szünet az európai uniós
gyakorlatban, illetőleg a hazai igazságszolgáltatásban már kialakított szabályozáshoz
hasonló metódusként került bevezetésre. A jogintézmény alkalmazásával a munkáltató
által könnyen áttekinthetővé és racionálisan tervezhetővé válhat a munkavégzés
folyamata, illetőleg elkerülhetők olyan gyakorlati problémák, mint a ki nem adott
szabadnapok több éven át tartó felhalmozódása.
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A Kttv. tehát maximalizálja az igazgatási szünet időtartamát, ennek megfelelően az e
címen kiadott, illetve kivett szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre
megállapított alapszabadságának a háromötödét, vagyis a 15 munkanapot.
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a
közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a
távmunka végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban
Kormányrendelet) 13. § (1) bekezdése határozza meg az igazgatási szünet időtartamát
az alábbiak szerint:
„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.”
A fent idézett Kormányrendelet 14. § szabályozása szól arról, hogy az államigazgatási
szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja
ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági
ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.
Aszód Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Aszód város képviselőtestülete 5/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendeletének 69. § (5) bekezdése is
rendelkezik az igazgatási szünetről – a már fent leírtakon túl – oly módon, hogy – a
jogszabály szövege szerint - a Polgármesteri Hivatal minden év augusztus 20-át
megelőző öt héten belül, egybefüggő három hetes időszakban, valamint minden év
decemberének utolsó két hetében, az ünnepekhez igazodóan igazgatási szünet miatt
zárva tart. Az igazgatási szünet pontos időpontját a Képviselő-testület minden naptári
évben külön döntéssel állapítja meg és erről a nyilvánosságot a helyben szokásos
módon értesíti.
Az évek során kialakult gyakorlat, valamint az éves szabadságolási ütemterv is azt
mutatja, hogy Aszód Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, dolgozóinak
nagy része a nyári szünetre, illetve a karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja
szabadsága egy részét, amely által a hivatal működésével járó költségek is
csökkennek. A fentiek alapján mind a gazdaságosság, mind a hivatal munkatársai,
mind az ügyfelek szempontjából célszerű élni az igazgatási szünet elrendelésének
lehetőségével.
A jegyző az igazgatási szünet tartama alatt ügyeleti rendszerben gondoskodik az
anyakönyvi igazgatási feladatok ellátásáról és az egyéb haladéktalan intézkedést
igénylő feladatok ellátásáról, – figyelemmel a Kormány rendeletben foglalt ajánlására
- a feladatellátás folyamatosságát szem előtt tartva.
Az időpontok megjelölése oly módon történt, hogy az ügyfelek szempontjából is
megfelelő legyen. Az időpontok kiválasztásánál döntő feltétel volt, hogy ezen
időpontokban – a korábbi évek tapasztalatait is megvizsgálva – feltételezhetően
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egyébként is kevesebben jönnének ügyet intézni, így az ügyeleti rendszerben
megvalósításra kerülő ügyfélfogadási ügyeleti rend elegendőnek bizonyul.
A leírtakra tekintettel javaslom Aszód Város Polgármesteri Hivatalában az igazgatási
szünet elrendelését 2019. december 23. (hétfő) napjától – 2020. január 05. (vasárnap)
napjáig terjedő időtartamra. Ezen időtartam 5 munkanapot foglal magában.
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat tartozik, kérem, hogy az előterjesztésben és
a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (XI. 20.) önkormányzati határozata 2019. év december hónapi igazgatási
szünet elrendelésének jóváhagyásáról
1. Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Aszódi Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati
ügykezelőre és munkavállalóra nézve 2019. december 23. (hétfő) napjától 2020. január 05. (vasárnap) napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel
el, amely időtartam 5 munkanapot foglal magában.
2. A Képviselő-testület az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan
feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési
intézkedések megtételére. A Képviselő–testület kéri a jegyzőt az ügyeleti
rendszer biztosítására az anyakönyvi igazgatási feladatok, valamint az egyéb
haladéktalan intézkedést igénylő ügyek tekintetében.
3. A Képviselő-testület kéri a jegyzőt arra is, hogy az elrendelt igazgatási
szünetről a lakosságot és a társhatóságokat helyben szokásos módon, előzetesen
tájékoztassa.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Aszód, 2019. november 11.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
Polgármester
Látta:
Dr. Ballagó Katalin Zsuzsanna
Jegyző
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