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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 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 Kttv. 104. § (1) bekezdése főszabályként rögzíti, hogy a szabadságot esedékességének évében 
kell kiadni. 
A Kormány ajánlását megfogalmazó 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.) Kormány rendelet szerint: 
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 képviselőtestülete, 
valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése 
esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.” 
 
A szabadságok kiadása folyamatosan fennálló probléma, amely az igazgatási szünet elrendelésével 
kiküszöbölhető lenne. Sok kollégának előző évről áthozott szabadsága is van, amelyet így 
korlátlanul ki lehetne adni. A munkamorált és a kollégák teherbíró képességét is növelné, ha ezen 
időszak alatt hosszabb és egybefüggő szabadságot tudna igénybe venni minden dolgozó. Mivel a 
képviselő testület sem ülésezik a nyári időszakban, így az összehívással kapcsolatos teendőket nem 
kell ellátni, a dokumentáció, adminisztráció pedig jó munkaszervezéssel megoldható. Az igazgatási 
szünet időszaka alatt is betartja a Hivatal az ügyintézési határidőket, és ügyfélfogadást is tart a 
Hivatal. Ennek nyomán az alábbi javaslatot eszem. 
 
Az eddigi időszak tapasztalatait figyelembe véve javaslom az igazgatási szünetet az alábbiak szerint 
meghatározni: 

nyáron: július 18.-augusztus 21. között (25 munkanap) 

télen: december 19.-január 1. között (9 munkanap) 

Ebből nyáron augusztus 15-21. között, télen pedig december 27-január 1. között 

a Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel. Rendkívüli (élet- és 

vagyonbiztonságot fenyegető veszély) esetén lesz egy elérhetőség megadva, a 

fontosabb szervek, intézmények  vezetőit előzetesen tájékoztatjuk. 

- Tervezett ügyeleti rend: 

minden osztályon legalább 1 fő dolgozik és ellátja az osztályra érkező, szabadságon 

lévő kolléga sürgős, azonnali intézkedést igénylő ügyiratait 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A1100199.TV?tkertip=4&tsearch=igazgat%25c3%25a1si%2A&page_to=-1#ws33
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az anyakönyvezetői feladatok ügyeleti rendben történő folyamatos ellátása 

(munkanaponként legalább 3 órában, melyből legalább 2 óra ügyfélfogadás) 

titkárság: folyamatosan rendelkezésre áll 

 a Hivatal ügyfélfogadása:  minden hétfőn és szerdán 8:00-12:00 között. 

telefonos ügyfélszolgálat (amennyiben az érintett 

ügyintéző szabadságon van): titkárság 

 
A rendelet részletes indokolása: 

 
1. § indokolása: 
 
A rendelet személyi hatályát állapítja meg. 
 
2. § indokolása: 
 
Az igazgatási szünet időtartamának megadása, a szabadságok kiadása és a szünet alatti 
ügyfélforgalom szabályozása. 
 
3. § indokolása: 
 
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezés. 
 
Kérem a Tisztelt Polgármestert, hogy az előterjesztést a mellékletben foglalt rendelettervezet 
elfogadásával döntsön a 2022-es évi igazgatási szünetről!  
  
A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a 
képviselő-testületet (polgármestert) tájékoztatni kell. A rendeletmódosítás előzetes hatásvizsgálata 
megtörtént, melyet következő oldalon csatoltunk. 
Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

 
 
 

Dr. Sándor Balázs 
jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 
A rendelet-tervezet címe: 

 
Pásztó Város Képviselő-testületének 

………../2022. (……….) rendelete 
a Pásztói Polgármesteri Hivatalban a 2022-es évre az igazgatási szünet elrendeléséről 

 
Társadalmi-gazdasági hatása: A módosítással a személyes ügyfélforgalom lecsökken, az 
ügyfeleknek kevesebb lehetősége lesz a személyes ügyintézésre, de előtérbe kerül az elektronikus 
ügyintézés. Gazdasági hatással nem számolhatunk. 
 
Költségvetési hatása: Pozitív. Kevesebb dolgozó lesz az épületben, így a fogyasztások minimális 
csökkenése várható. 
 
Környezeti, egészségi következményei: Nincsenek. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincsenek. 
 
Egyéb hatása: Nincs. 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az igazgatási szünet elrendelése a szabadságok 
folyamatos kiadásának biztosítása miatt szükséges. 
 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Felhalmozódó 
szabadságok miatt az esetleges jogviszony megszűnéskor nagyobb összegű kifizetési kötelezettsége 
keletkezik a Hivatalnak. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
- személyi: biztosítva 
- szervezeti: biztosítva 
- tárgyi: biztosítva 
- pénzügyi: biztosítva. 
 
Kérem a Polgármestert, hogy a melléklet szerinti rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
Pásztó, 2022. június 16. 

 
          Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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RENDELET TERVEZET 
 

Pásztó Város Képviselő-testületének 
………../2022. (……….) rendelete 

a Pásztói Polgármesteri Hivatalban a 2022-es évre az igazgatási szünet elrendeléséről 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazása, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§(3) 
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
A rendelet hatálya kiterjed a Pásztói Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 
foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra. 

 
2. § 

(1) A Hivatalban 2022-es évben igazgatási szünet kerül elrendelésre 
a) a nyári időszakban: 2022. július 18.- 2022. augusztus 21. napjáig, 

b) télen: 2022. december 19.- 2023. január 1. napjáig. 

   
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a jegyző, mint munkáltató az igazgatási szünet időszakára 
figyelemmel határozza meg a szabadságolási ütemterv alapján kiadásra kerülő szabadságot. A 
kiadott szabadságra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény 232. § (3) 
bekezdése az irányadó. 
(3) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal a (4) bekezdésben foglaltak szerinti ügyeleti 
rendben fogad ügyfeleket az (5) bekezdésben foglaltak kivételével.  
(4) Az ügyelet rend a 2022. évi igazgatási szünet időtartama alatt: 
Hétfő: 8.00-12.00 óráig 
Kedd: ügyfélfogadás nincs 
Szerda: 8.00-12.00 óráig 
Csütörtök: ügyfélfogadás nincs 
Péntek: ügyfélfogadás nincs 
(5) Az (1) bekezdésben foglalt időszakból 2022. augusztus 15-21. és 2022. december 27. – 2023. 
január 1. között a Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel. 

 
3. § 

A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti. 
 

 
 
Pásztó, 2022. ………………. 
 
 
 
                             Farkas Attila dr. Sándor Balázs  
                             polgármester                                                    jegyző   
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