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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 10. 21.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatalában  igazgatási  szünet
elrendelésére

Előadó: a polgármester
Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos aljegyző
Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. 10. 20.

A napirendi  pont  rövid    tartalma:   A közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXIX.
törvény 232. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a rendes szabadság kiadására
igazgatási  szünetet  rendelhet  el.  Az  előterjesztés  javaslatot  tesz  igazgatási  szünet
elrendelésére 2021. december 27. - 2022. január 2. közötti időszakban.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Közgyűlési Osztály Iktatószám: 37783/2021.
Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos Ügyintéző telefonszáma: 25/544-205, 155
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila jegyző
Leadás dátuma: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelésére 

Tisztelt Közgyűlés!

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működésének egyik elengedhetetlen feltétele a
közszolgálatban foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság előre látható ütemezése, a ki
nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése. Az évek során kialakult tapasztalt szerint
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala foglalkoztatottjainak többsége az iskolai
szünetekre,  illetve  a  karácsonyi  és  újévi  időszakra  tartalékolja  szabadsága  egy  részét.  Az
igazgatási  szünet  elrendelése  gazdaságossági,  takarékossági  szempontból  is  előnyt  jelenthet,
mert a Hivatal működésével járó költségek csökkenhetnek.

A közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXIX.  törvény (a továbbiakban:  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 Kttv. idézett rendelkezése lehetőséget biztosít az önkormányzatok képviselő-testületeinek, hogy
a  köztisztviselők  szabadságának  összehangolt  kiadása  érdekében  igazgatási  szünet
elrendeléséről döntsenek.

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  67.  §  (1)
bekezdésének d) pontja értelmében a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a
képviselő-testületnek a hivatal  belső  szervezeti  tagozódásának,  létszámának,  munkarendjének,
valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.

Az igazgatási szünet tehát a hivatal munkarendjét érinti, ügyfélfogadási rendjét módosítja, ezért
arról a képviselő-testület határozati formában dönt.

A közszolgálati  tisztviselők  munka-  és  pihenőidejéről,  az  igazgatási  szünetről,  a  közszolgálati
tisztviselőt és munkavállalót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló
30/2012. (III.7.) Korm. rendelet  (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdése határozza
meg az igazgatási szünet időtartamát az alábbiak 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 a január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.”

A  Korm.  rendelet  15.  §-a  szerint  a  Kormány  a  Kttv.  232.   (3)  bekezdése  alapján  a  helyi
önkormányzatok képviselő-testülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára
ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.

Az  igazgatási  szünet  elrendelésére,  időpontjára  vonatkozó  javaslat  a  fenti  rendelkezések
figyelembevételével kerül előterjesztésre.

A  Korm.  rendelet  13.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  igazgatási  szünet  időszaka  alatt  az
esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

A Korm.  rendelet  14.  §  szerint  „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.”

Tekintettel arra, hogy a munkaszervezési intézkedések a jegyző hatáskörébe tartoznak, így annak
eldöntése,  hogy  a  hivatalon  belül  mely  szervezeti  egységekben  kell  biztosítani  a  folyamatos



ügyintézést,  illetve  az  ügyeleti  beosztást,  a  munkáltatói  jogkört  gyakorló  jegyző  feladata  és
hatásköre.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban általános ügyfélfogadás nem lesz, azonban a
halaszthatatlan,  elsősorban  anyakönyvi  ügyekben  jegyzői  utasításban  meghatározott  módon
ügyelet tartására kerülhet sor a folyamatos feladatellátás és a zavartalan ügymenet biztosítása
érdekében. Az igazgatási szünet a közterület-felügyeletet nem érinti, feladatellátása, működése az
igazgatási szünet alatt is folyamatos.

Javaslom, hogy a Hivatal munkarendjében 2021. december 27-től 2022. január 2-ig (5 munkanap)
igazgatási  szünet  kerüljön  elrendelésre.  A 2022.  évben  az  első  munkanap  január  3.  lesz.  Az
igazgatási szünet időszakára figyelemmel kerül meghatározásra a kiadásra kerülő szabadság.

Az előterjesztést megtárgyalta az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság. A bizottság véleményét a
bizottság elnöke a közgyűlésen szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő, és kérem annak elfogadását

HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város Önkormányzata     Közgyűlésének  
.../2021. (X.21.)  határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában
igazgatási szünet elrendeléséről

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  2021.  évi  munkarendjében
2021. december 27. napjától 2022. január 2. napjáig egy hét (5 munkanap) igazgatási
szünetet  rendel  el.  Az  igazgatási  szünet  időtartama  alatt  a  polgármesteri  hivatal
ügyfélfogadást nem tart.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy
-  az  igazgatási  szünet  időtartamára  a  polgármesteri  hivatalban  foglalkoztatott

köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, munkavállalók részére a rendes szabadságot
lehetőség szerint adja ki,

- a  polgármesteri  hivatalban  a  zavartalan  ügymenet  és  feladatellátás  érdekében  az
ügyelet rendjét határozza meg,

-  az  igazgatási  szünet  elrendeléséről  a  lakosságot  és  a  társszerveket  előzetesen
tájékoztassa.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a jegyző

Határidő: 2021. december 20.

Dunaújváros, 2021. október 21.

Pintér Tamás s.k.
polgármester








