
Előterjesztés 

2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

1. előterjesztés száma: 43/2021. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,  

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 

 

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) 232. § 

(3) bekezdése szerint:  

„232. § (3) 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 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. § (1) bekezdése határozza meg az igazgatási szünet 

időtartamát az alábbiak szerint: 

„13. § (1) 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 január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.” 

Az igazgatási szünet az az időszak, amikor a helyi közigazgatásban csökkentett intenzitású 

munka folyik és a köztisztviselők nagyobb része igénybe veszi a szabadságát, a munkáltató a 

ki nem adott tárgyévi szabadságokat kiadja. 

A jegyző a szabadságot úgy adja ki, hogy közben biztosítja a zavartalan ügymenetet és 

feladatellátást a munkaszervezési intézkedéseivel. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

Bicske, 2021. november 4. 

 

 

 

                               Bálint Istvánné 

polgármester 

 

 

 

 

 

Melléklet a 43/2021. előterjesztéshez 

 

Tárgy: 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. 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. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján a Bicskei Polgármesteri Hivatalban 2021. december 20. napjától 2022. január 2. 

napjáig igazgatási szünetet rendel el, 

 

2. felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet idejére a Bicskei Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatottak részére az esedékessége évében ki nem adott szabadságot adja ki a 

folyamatos, zavartalan ügyintézés és feladatellátás igazgatási szünet időtartamára is 

kiterjedő biztosításával. 

 

 

Határidő:  2021. december 20. 

Felelős:  polgármester 

 

 

 

 

 

 

 


