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Jászberény Jegyzője 

 

Előterjesztés  

a 2020. évi igazgatási szünetről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 
Kttv.) 232. §-a rendelkezik az igazgatási szünet elrendelésének a lehetőségéről. 

Az igazgatási szünet elrendelésének oka és célja a rendes szabadság tárgyévi kiadásának az 
elősegítése. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő 
adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét, azaz 15 napot. 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a hivatal ügyeleti rendben működik – ide értve az 
anyakönyvi ügyintézést is -, azonban az ügyfélfogadás szünetel. 

A rendelettervezet alapján a munkáltató a köztisztviselőt megillető szabadságból 9 munkanap 
kiadását határozza meg. A rendelettervezet elfogadása esetén az abban foglaltakat figyelembe 
kell venni a köztisztviselők szabadságolási tervének elkészítése során. 

A rendelettervezet elfogadása lehetővé teszi, hogy a tárgyévi szabadság kivétele 
megtörténjen, és minimálisra csökkenjen a következő évre átvitt szabadság mértéke. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a 
rendelettervezet – minősített többséggel történő – elfogadására. 

 
Jászberény, 2020. február 27.  
 
 
 

Baloghné dr. Seres Krisztina s.k.  
jegyző 

 

 

 

 

 

 



 

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

 
 
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következménye: 
A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület elősegíti a köztisztviselők rendes 
szabadságának a munkáltató általi kiadását és tárgyévi kivételét.  

Az önkormányzati rendelet hatásai: 
Társadalmi hatások: nincs 

Gazdasági hatások: nincs 

Költségvetési hatások: nincs 

Környezeti következmények: nincs 

Egészségügyi következmények: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi feltételek: változatlanok 

Szervezeti feltételek: változatlanok 

Tárgyi feltételek: változatlanok 

Pénzügyi feltételek: biztosítottak 

 
 

 

 



 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2020. (III. …) önkormányzati rendelete 

a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontban meghatározott jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

 

1. § 

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

2. § 

(1) A Hivatal 2020. évi munkarendjében 

 a) a nyári időszakban: 2020. augusztus 3-7. napjáig, 

 b) a téli időszakban: 2020. december 28-31. napjáig  

igazgatási szünet kerül elrendelésre.  

(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 feladatellátás folyamatosságának biztosítása 
érdekében a Hivatal ügyeleti rend szerint működik, az ügyfélfogadás azonban szünetel. 
Az igazgatási szünet elrendelése a Közterület-felügyelet munkarendjét nem érinti. 

(4) Az ügyelet rendjét a jegyző külön intézkedésben határozza meg. 

3. § 

A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2021. január 1-jén hatályát veszti. 

 

 

 



 

INDOKOLÁS 

a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló ……/2020. (III. …) 

önkormányzati rendelethez 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ában 
meghatározott rendelkezései alapján a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
……/2020. (III. ….) önkormányzati rendelettervezethez (a továbbiakban: rendelettervezet) az 
alábbi indokolást adom: 
 

Általános indokolás: 
 
Meghatározza az igazgatási szünet bevezetését a Jászberényi Polgármesteri Hivatalban a 
rendes szabadság kiadásának elősegítése érdekében. 
 

Részletes indokolás: 
 

1. §-hoz 
 
Meghatározza a rendelet személyi hatályát. 

 
2. §-hoz 

 
Meghatározza az igazgatási szünet elrendelését, és kiadásának időpontját, rendelkezik az 
ügyeleti rendről. 
 

3. §-hoz 
 

A rendelettervezet hatályába léptető, valamint hatályon kívül helyező rendelkezését 
tartalmazza. 

 
 

 


