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Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a 

képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen 

módon kiadott szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított 

alapszabadságának a háromötödét.  

 

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 szerint a hivatali szervezet 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. 

 

A Kormány a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára ajánlja igazgatási szünet 

elrendelése esetén a rendeletben foglaltak figyelembevételét. 

 

Kismaros, Szokolya éa Kóspallag községek önkormányzatainak a Kismarosi Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodása szerint a hivatal irányító testülete 

Kismaros Község Képviselő-testülete. 

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal  

köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői, munkavállalói részére 2019. december 19.. napjától 

2019. december 31.. napjáig igazgatási szünetet rendeljen el. Az igazgatási szünet időtartama 

alatt az ügyelet rendjét a jegyző határozza meg. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (1) bekezdése szerint: 

 

„Az Országgyűlés, a Kormány, a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a testületi központi 

államigazgatási szerv és az Alkotmányban megjelölt más testületi szerv normatív 

határozatban szabályozza az általa irányított szervek, valamint saját tevékenységét, 

működését és szervezetét, továbbá saját cselekvési programját.” 

 

A fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatokról döntsön. 

 

 

Kismaros, 2019. XI. 18. 

 

 

 

                                                                                      Neubauer Rudolf 

                                                                                         polgármester 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. Normatív határozati javaslat: 
 

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kismarosi Közös Önkormányzati 

Hivatal köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői, munkavállalói részére 2019 december 19. 

napjától 2017. december 31.  napjáig igazgatási szünetet rendel el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

II. Határozati javaslat: 
 

1. Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 

igazgatási szünet idejére, a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott dolgozók részére a rendes szabadságot adja ki, az ügyelet rendjét 

határozza meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről a 

lakosságot és a társszerveket előzetesen tájékoztassa. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős:  jegyző 

 

 

 


