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E L Ő T E R J E S Z T É S  

  

a 2017. évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről  

  

Tisztelt Képviselő-testület!  

  

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik 

elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető 

szabadság előrelátható ütemezése, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának 

elkerülése.  

  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 

104. § (1) bekezdése főszabályként rögzíti, hogy a szabadságot esedékességének 

évében kell kiadni. Az adott évben ki nem vett szabadságok nagymértékű feltorlódása 

elkerülhető igazgatási szünet elrendelésével, mivel az időtartama alatt a munkáltatónak 

ki kell adnia a szabadságot, illetve a köztisztviselő köteles a szabadsága egy részét ezen 

időszakra időzíteni.  

  

A 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 (amely 15 munkanapot jelent).  

  

Az igazgatási szünet elrendelése során figyelembe veendő ajánlásokat a közszolgálati 

tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 

tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a 

távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) szabályozza.  

  

A Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján igazgatási szünet időtartama 

nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő 

vasárnapig tart.  

  

Fontos továbbá betartani a Korm. rendelet 14. §–át, amely kimondja, 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 esetén a folyamatos 

feladatellátást.  

  

Az évek során kialakult gyakorlat alapján elmondható, hogy a dolgozók nagy része a 

nyári időszakra tartalékolja a szabadsága egy részét.   

  



Az igazgatási szünet elrendelése a szabadságok kiadásának jelentős mértékű 

könnyítésén kívül gazdaságossági, takarékossági szempontból is előnyös, így a hivatal 

működésével járó költségek, - ha kis mértékben is – de csökkennek.   
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Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a képviselő-testület a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal püspökladányi székhelyű hivatalához hasonlóan a szerepi 

kirendeltségen a Kttv. 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2017. július 

17-től 2017. július 28-ig (10 munkanap) rendeljen el igazgatási szünetet.  

  

Az igazgatási szünet javasolt időpontjainak meghatározásakor most is figyelembe 

vettük:   

- az iskolai és óvodai nyári szünet időpontjait,   

- a nyári szabadságolások idejét, azt, hogy a munkavállalók többsége a szabadságát 

július hónapra tervezi,   

- a képviselő-testület nyári szabadsága szintén erre az időszakra esik (SZMSZ 5. § (2) 

bekezdés - júliusi tanácskozási szünet).   

  

Az igazgatási szünet időtartama alatt a zavartalan ügymenet és feladatellátás, valamint 

a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátás 

biztosításáért a jegyző felel. Az igazgatási szünet ideje alatt helyettesítést nem kell 

biztosítani, a zavartalan ügymenet és feladatok ellátása ügyeleti rendszerben oldható 

meg.  

  

Az igazgatási szünetről és az ügyeleti feladatellátásról természetesen előre értesíteni kell 

a lakosságot a helyben szokásos módon.  

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.  
  

Határozati javaslat  

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal szerepi székhelyű 

hivatalára vonatkozóan 2017. július 17-től 2017. július 28-ig (10 munkanap) 

igazgatási szünetet rendel el.   

  

Utasítja a jegyzőt, hogy igazgatási szünet időtartama alatt a zavartalan ügymenet 

és feladatellátás, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek 

esetében a folyamatos feladatellátás biztosításáról, valamint a lakosság 

tájékoztatásáról gondoskodjon.  

  

Határidő: szövegben, illetve folyamatos  

Felelős: Keserű László jegyző   

  

Szerep, 2017. június 19.         

            Tóthné Verő Tünde    

                polgármester  


