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Az előterjesztésben közreműködött: dr. Lukács Adrienn jegyző  

Előterjesztés  

2023. évi igazgatási szünet elrendelésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.)  232. § (3) 
bekezdése a következőképpen rendelkezik: 

„(3) 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 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 a következőképpen rendelkezik: 

„13. § (1) 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. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki 
nem adott szabadság teljes egésze kiadható. 
(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási 
terv alapján kiadásra kerülő szabadságot. 
14. § 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. 
15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 
valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése 
esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.” 

Jelen előterjesztés keretében - a fent hivatkozott jogszabályokat figyelembe véve - a 2023. évre 
vonatkozóan az igazgatási szünet kiadására a Tisztelt Képviselő-testület döntése szükséges. Az 
igazgatási szünet időtartama alatt a szükséges ügymenet biztosítása a korábbi évekhez hasonlóan 
ügyeleti rendszerben kerül megszervezésre. 
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A Kttv.  232/A. §-a értelmében:  

„(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - a (2) bekezdésben foglalt feltétellel - rendeletben 
rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati 
Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap. 
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén az 
azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele 
biztosítja.” 
 
Az említett törvényi rendelkezések lehetővé teszik, hogy a Képviselő-testület igazgatási szünetet 
rendeljen el, illetve a közszolgálati tisztviselők napját munkaszüneti nappá nyilvánítsa. 2023-ban 
július 1-je szombati napra esik, így nem szükséges rendelkezni a munkaszüneti nap elrendeléséről.  
 

Aszód, 2023. január 13.  
 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
         polgármester 
Látta: Dr. Lukács Adrienn  jegyző 
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Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében és 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján 2023. december 22., 27., 28., 29. napjára, valamint 2024. január 2. napjára igazgatási 
szünetet rendel el. A Képviselő-testület felkéri dr. Lukács Adrienn jegyzőt, hogy az igazgatási 
szünet idejére, az Aszód Város Önkormányzata működéséhez feltétlenül szükséges halaszthatatlan 
feladat elvégzése érdekébenaz ügyeletet szervezze meg. Az igazgatási szünet ideje alatt az 
ügyfélfogadás nem kerül megtartásra.  
 
Felelős: dr. Lukács Adrienn jegyző 
Határidő: a döntés közzétételére azonnal 
 
 


