
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Készült a Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére! 
Készítette: dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens 

Tárgy: Javaslat igazgatási szünet elrendeléséről 
szóló rendelet megalkotására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 
lehetőséget ad a Képviselő-testület számára igazgatási szünet elrendelésére a Polgármesteri 
Hivatalban. 

Az igazgatási szünetre azért van szükség, mert a szabadságok kiadása nehézségekbe ütközik. 
Több köztisztviselőnek gyűlik össze annyi szabadsága az adott év végére, hogy azt csak a 
következő évben lehet kiadni, ami nem problémamentes, hiszen a Kttv. vonatkozó 
rendelkezései értelmében a szabadságot szolgálati érdek esetén a tárgyévet követő év január 
31-ig, kivételesen fontos szolgálati érdek esetén legkésőbb március 31-ig kell kiadni. Az 
igazgatási szünet időtartama alatt ki kell adni, illetve ki kell venni a szabadságot, így 
elkerülhető a szabadságok átvitele a 2017. évre. 

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 (továbbiakban: Korm. rendelet) 13. §-a rendelkezik az 
igazgatási szünet időtartamáróljelesül: 

„ 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 l-jét közvetlenül követő 

vasárnapig tart. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az 

esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. 
(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a 

szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot. " 

A Korm. rendelet 14. §-a alapján az igazgatási szünet alatt a szabadságokat úgy kell kiadni, 
hogy a zavartalan ügymenet és feladatellátás, továbbá az ügyfélszolgálattal rendelkező irodák 
esetében a folyamatos feladatellátás biztosított legyen. 

A 2016. évre igazgatási szünet elrendelésére - figyelemmel a vonatkozó jogszabályhelyekre -
két időszak vonatkozásában teszek javaslatot. A nyári szabadságolás idején, július 18. és 
augusztus 5. között, valamint a karácsonyi és újévi ünnep közötti időszakban, a december 27-
30. közötti munkanapok vonatkozásában. 

A 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 18/2015. (VI. 29.) NGM rendelet 
2. §-a alapján 2016. március 5. (szombat) illetve 2016. október 15. (szombat) munkanapnak 
minősül. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szombati munkanapok alkalmával a 



Polgármesteri Hivatalt látogató ügyfelek száma elenyészően csekély. Tekintettel erre a tényre, 
illetve figyelemmel arra, hogy a Hivatalban dolgozó kollégák nagy részének szabadságai az 
év végére felhalmozódnak, javaslom, hogy mindkét szombati munkanapra rendeljen el a 
Képviselő-testület igazgatási szünetet. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglalt előzetes hatásvizsgálat 
összefoglalása: 

A végrehajtás feltételei: 
A tervezet az Önkormányzat számára minimális többletfeladatot jelent. 
A társadalmi hatások összefoglalása: 
A tervezetnek a társadalomra nincsen kimutatható hatása. 
Társadalmi költségek: 
A tervezet a társadalom számára nem jelent költséget. 
Költségvetési hatások: 
A tervezet költségvetési többletkiadással nem jár. 
Egészségügyi hatások: 
Nincsenek kimutatható egészségügyi hatások. 
Környezeti hatások: 
Nincsenek kimutatható környezeti hatások. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és alkossa meg 
rendeletét! 

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete megalkotja az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
.../2016. ( ) önkormányzati rendeletét. 

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján) 

Budapest, 2016. január 8. 

Kovács Péter 
polgármester 

jegyző 

Mellékletek: 
1. sz.: rendelet-tervezet 
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/. melléklet 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2016. ( ) önkormányzati rendelete 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 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. §-ában foglaltakra figyelemmel 2016. július 18-tól augusztus 5-
ig terjedő időszak munkanapjaira, valamint a 2016. december 27-től december 30-ig terjedő 
időszakra, továbbá 2016. március 5. és 2016. október 15. napjára a Budapest XVI. kerületi 
Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységében igazgatási szünetet rendel el. 

az igazgatási szünet elrendeléséről 

2-§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet 2017. január 2. napján hatályát veszti. 

Kovács Péter 
polgármester 

Ancsin László 
jegyző 
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Általános indokolás 

A köztisztviselők szabadságolásának tömbösítése érdekében, a szabadságolási szokásokra, 
valamint az ügyfelek érdekeire tekintettel a nyári időszakban 3 hétre, az év végén a két ünnep 
közötti időszakra vonatkozóan, továbbá a 2016. évi szombati munkanapokra a Képviselő
testület igazgatási szünetet rendel el. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz: Az igazgatási szünet időszakairól rendelkezik. 

2. §-hoz: Hatályra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 
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