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Előterjesztő: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2020.  január  30.  sz. napirend 

Tárgy: Javaslat a  2020.  évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadására 

A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű, a rendelet elfogadásához 
minősített szavazattöbbség szükséges. 
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JEGYZŐ 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport 
Bizottság véleményezi 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 
Bizottság véleményezi 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 

Határozati javaslat a bizottság számára:  A  Költségvetési 

X 

és Esélyegyenlőségi 

véleményezi 

és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-

 

testületnek az előterjesztés megtárgyalását 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás  es  a döntés tartalmának részletes ismertetése 

a) Igazgatási szünet 

A  közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik 
elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság 
kiadásának előrelátható ütemezése. Az igazgatási szünet az európai uniós gyakorlatban, illetőleg 
a hazai igazságszolgáltatásban már kialakított szabályozásához hasonló metódusként került 
bevezetésre.  A  jogintézmény alkalmazásával a munkáltató által áttekinthetővé és racionálisan 
tervezhetővé válhat a munkavégzés folyamata, illetőleg elkerülhetőek olyan gyakorlati 
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problémák, mint a ki nem adott szabadságok több éven át tartó felhalmozódása.  A  közszolgálati 
tisztviselőkről szóló  2011.  évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)  232.  §  (3)  bekezdése 
alapján a képviselő-testület - 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. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  2008.  óta rendel el igazgatási szünetet 
a nyári, valamint a karácsonyi ünnepek időszakára. Az igazgatási szünet a szabadságok kiadása 
szempontjából sikeresnek bizonyult. Tekintettel arra, hogy a lakosság több fórumon is értesítésre 
került a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetéről, a halaszthatatlan ügyek intézésére ügyelet 
biztosított volt, így az ügyintézésben fennakadást nem okozott.  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.  §-a rendelkezik az igazgatási szünetre vonatkozó kormányajánlásról, mely 
szerint a szünet időtartama nyáron öt egybefiiggő naptári hit, amely augusztus 20-át közvetlenül 
követő vasárnapig tart, télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő 
vasárnapig tart. Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott 
szabadság teljes egésze kiadható.  A  munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel 
határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot. 

A  pénzügyminiszter  2020.  évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló  7/2019.  (VI.  25.) 
PM  rendelete értelmében a  2020.  évi munkaszüneti napok körüli — naptár szerinti munkarendtől 
való eltéréssel járó — munkarend a következő: 

• augusztus  21.,  péntek pihenőnap, augusztus  29.  szombat munkanap 

• december  12.,  szombat munkanap, december  24.  csütörtök pihenőnap. 

A 2020.  augusztus  29.  és a  2020.  december  12.  munkanapokat is igazgatási szünetnek javasolom 
elrendelni. 

A  fentiek alapján javasolom igazgatási szünet elrendelését  2020.  évre vonatkozóan is, az 
alábbiak szerint: 

• a nyári igazgatási szünet időpontjának a  2020.  augusztus  03.  és  2020.  augusztus  16. 
közötti időszakot  (10  munkanap), valamint  2020.  augusztus  29.  napját  (1  munkanap) 
tartom megfelelőnek, 

• a téli igazgatási szünet időpontjának a  2020.  december  21.  és  2021.  január  03.  közötti 
időszakot  (7  munkanap), valamint  2020.  december  12.  napját  (1  munkanap) javasolom. 

Az igazgatási szünet időszakában a munkáltató összesen az adott évre megállapított 
alapszabadság háromötödének kiadásáról, valamint az esedékessége évében ki nem adott 
szabadság teljes egészének kiadásáról rendelkezhet. 

Az igazgatási szünet alatt biztosítani kell a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a 
lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervezeti egységek esetében a folyamatos 
feladatellátást. Az eddigi évek gyakorlata szerint a halaszthatatlan ügyek intézésére a nyári, 
illetve téli igazgatási szünet idejére ügyeletet biztosít a Hivatal (például: halálozások 
anyakönyvezése, katasztrófahelyzet bekövetkezése stb.), melynek részletszabályai jegyzői 
utasításban kerülnek szabályozásra. 

II.  A  beterjesztés indoka 

Az igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása a Képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik. 



dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

III. Döntés célja és pénzügyi hatása 

Az igazgatási szünet elrendelése támogatja a szabadságok tárgyévben történő kiadását, továbbá a 
takarékossági, gazdaságossági szempontokat is figyelembe veszi, a hivatal működésével járó 
költségek ezen időszak alatt csökkennek. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület döntése a Kttv.  232.  §  (3)  bekezdésén, a  30/2012.  (III.  7.)  Korm. rendelet 
13.  § -  15.  §-án, az igazgatási szünettel kapcsolatos rendelkezéseken, az Mötv.  42.  §  1.  pontján, a 
Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörén alapul. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat és rendelet-tervezet elfogadására. 

Rendeletalkotás! 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló /2020.  ( ) önkormányzati rendeletet.  A  rendelet elfogadása 
minősített többséget igényel. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

Felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal  2020.  évi zárva tartásának időpontjairól a helyben 
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a társhatóságokat, felügyeleti szerveket, 
valamint a közszolgáltatókat. 

Felelős: Jegyző 
Határidő:  2020.  április  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 

Budapest, 2020.  január  21. ( 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

Törvényességi ellenőrzés: 



1.  sz. melléklet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2020.  ( ) önkormányzati rendelete 

2020.  évi igazgatási szünet elrendeléséről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  67.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában, 
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló  2011.  évi CXCIX. tv.  232.  §  (3)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ A  rendelet személyi hatálya kiterjed a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatallal (továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló 
valamennyi köztisztviselőre és ügykezelőre, a Hivatal valamennyi munkavállalójára, a 
polgármesterre, az alpolgármesterekre. 

2.§ (1) A  Hivatal  2020.  évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet  2020.  augusztus  03. 
napjától  2020.  augusztus  16.  napjáig tartó időszak, valamint a  2020.  augusztus  29.  napja. 

(2) A  Hivatal  2020.  évi munkarendjében a téli igazgatási szünet a  2020.  december  21. 
napjától  2021.  január  3.  napjáig tartó időszak, valamint  2020.  december  12.  napja. 

3.§ Ez a rendelet  2020.  február  1.  napján lép hatályba és  2021.  január  04.  napján hatályát 
veszti. 

Budapest, 2020.  január 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet Pikó András 
jegyző polgármester 
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INDOKOLÁS 

az  1.  §-hoz 

A  közszolgálati tisztviselőkről szóló  2011.  évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.)  232.  §  (3) 
bekezdése alapján a képviselő-testület - 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. 
Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze 
kiadható. 

a 2. §-hoz 

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.  §-a rendelkezik az igazgatási szünetre 
vonatkozó kormányajánlásról, mely szerint a szünet időtartama nyáron öt egybefüggő naptári 
het,  amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, télen két egybefüggő naptári hét, 
amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart. 

a 3. §-hoz 

A  rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. 
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