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Javaslat a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete .. ./2011. ( ... ) 
önkormányzati rendeletének 
megalkotására a 2011. évi igazgatási 
szünet elrendeléséről 

Az 1992. évi XXIII. törvény köztisztviselőkjogállásáról szóló a (továbbiakban: Ktv.) 41/A.§ (9) 
bekezdése lehetőséget ad a Kormány ajánlása figyelembe vételével a közigazgatási szervnél 
igazgatási szünet elrendelésére. Az igazgatási szünetet a központi államigazgatási szervek 
tekintetében a Kormány rendeli el, melyet a 2011. évi igazgatási szünetről szóló 19/2011. (Ill. 2.) 
Korm. rendeletben szabályozott. 
A hivatkozott kormányrendelet 2. §-a 20 l O. július 18-tól augusztus 31-ig, valamint 20 ll. 
december 23-tól 2012. január 6-ig terjedő időszakra határozza meg az igazgatási szünet 
lehetséges idejét. Fenti kormányrendelet 5. §-a ajánlja az igazgatási szünet Ktv. 41/A. § (9) 
bekezdése szerint elrendelését a kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével. 
A Ktv. az igazgatási szünet időtartamát maximalizálja, az e címen kiadott szabadság nem 
haladhatja meg az évi alapszabadság 3/5-ét, azaz a 15 munkanapot. 
Az igazgatási szünet alatt a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a hivatal munkája 
megszervezésre kerül az eljárási határidős kötelezettségeket, valamint a hatáskörgyakorlás 
biztosítottságát is figyelembevéve. 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésen tárgyalja. A bizottság döntését az elnök 
a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat szerint a mellékletben 
foglalt rendeletet szíveskedjék elfogadni. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a ... /2011. 
( ... ) önkormányzati rendeletét a 20 ll. évi igazgatási szünet elrendelésérőL 

Budapest, 2011. április 4. 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati Képviselő-testülete 

... /2011. ( .... ) önkormányzati rendelete a 2011. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alkotmány 44/A. § (l) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a 2011. évi igazgatási szünetről szóló 19/2011. (III. 2.) Korm. rendelet 5. §-ára figyelemmel- a 
következőket rendeli el. 

l. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatottakra terjed ki. 

2. § A Hivatal 20 ll. évi munkarendjében az igazgatási szünet 20 ll. december 27 -étől 20 ll. 
december 30-áig (4 munkanap) tart. 

3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2012. január l-jén hatályát veszti. 

Kovács Róbert 
polgármester 

A kihirdetés napja: 2011. április 

A hatálybalépés napja: 2011. április 

dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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lll. Kormányrendeletek 

-iJ\-~9/2011. (lll.~.) Korm. rendelete 
~si szünetről 

A Kormány a kormánytisztviselőkjogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 64.§ (l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

valamint az Alkotmány 35. § (l) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében és a 35. § (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (l) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 201 O. évi 

3.§ 

LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) l. §-ában meghatározott szervekre és az ott foglalkoztatott kormánytisztviselőre, 

kormányzati ügykezelő re, munkavállalóra, szakmai vezetőre, továbbá az igazságügyért felelős miniszter által vezetett 

minisztériumba beosztott bíróra és ügyészre terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azokra a szervekre, amelyek a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi 

CXXXIX. törvényben foglaltak előkészítésében és végrehajtásában érintettek. 

A Kormány az igazgatási szünetet 20ll.július 18-tól augusztus 21-ig, valamint 2011. december 23-tól 20 l 2. ·anuár6-ig 

' terjedo 1döszalua hatarozza meg. 

(l) A 2. §-ban meghatározott igazgatási szünet teljes időszaka alatt az alapszabadság terhére az alábbi mértékű 

szabadságot kell kiadnia a munkáltatónak: 

a) a kormánytisztviselő esetében 15 munkanap; 

b) a kormányzati ügykezelő esetében 12 munkanap; 

c) a Ktjv. hatálya alá tartozó munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló esetében 12 munkanap; 

d) az igazságügyértfelelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíró és ügyész esetében 18 munkanap. 

(2) A 2. §-ban meghatározott időszakban- az (l) bekezdésben foglaltaktól eltérően-a szakmai vezető számára legfeljebb 

24 munkanap adható ki. 

(3) A 2. §-ban meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes 

egésze kiad ható. 

(4) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra 

kerülő szabadságot. 

4.§ 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 

esetében a folyamatos feladatellátást. 

6.§ 

A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdése alapján a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak 

figyel em bevétel ét. 

Ez a rendelet a ki hirdetést követő 3. napon lép hatályba. 

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök 



Lezárva: 20 ll. április 2. 
Hatály: 20ll.IV.2. -20ll.V.31. 
Online- 1992. évi XXIII. törvény -a köztisztviselőkjogállásáról 

Jogtár 
Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkorrn. Polg. Hiv. 15510000-2-42 

l. oldal 

-t!~l)2 A munkáltatói jogkör gyakorlója, a köztisztviselö igényének megismerése után, a tárgyévben február végéig köteles 
ba<ISlígolási tervet készíteni a szabadságok tárgyévi ütemezéséről, sarról a köztisztviselőt tájékoztatja. A szabadságokat a tervben 

foglaltaknak megfelelően kell kiadni, azoktól csak rendkívül indokolt esetben lehet eltérni, de a köztisztviselő ezzel összefüggésben 
felmerülő kárát, költségeit - kivéve, ha az eitérésre a köztisztviselő kérelmére került sor - köteles megtéríteni. A köztisztviselő 
kérelmére az alapszabadság kettőötödét - a közszolgálati jogviszony első három hónapját kivéve - a tervtől eltérően a köztisztviselö 
által kért időpontban kell kiadni. A köztisztviselőnek erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be 
kell jelentenie. 

(2) A tárgyévet követő hónap végéig a munkáltatói jogkör gyakorlója megállapítja a köztisztviselő tárgyévben igénybe vett, 
illetve ki nem adott szabadságának mértékét. A tárgyévben ki nem adott szabadságot a következő évben járó szabadság mértékéhez 
hozzászámítja. 

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles nyilvántartani a köztisztviselők szabadságának kiadásával, egyéb 
munkaidő-kedve=ényével kapcsolatos adatokat. 

(4) A szabadság kiadásának időpontját - a köztisztviselő előzetes meghallgatása után - az éves szabadságoJási terv alapján a 
munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg. 

(5) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A munkáltatói jogkör gyakorlója 
ai szaigálati érdek esetén a szabadságot a tárgyévet követő év január 31-ig, kivételesen fontos szaigálati érdek esetén legkésőbb 

március 31-ig, 
b) a köztisztviselő betegsége vagy a személyét érintő más elhárithatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől 

számított harminc napon belül 
adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. 

(6)4 Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott szaigálati érdeknek minősül különösen, ha a szabadság kiadása miatt nem 
biztosítható 

a) a szervezet alapfeladatainak folyamatos működése, 
b) előre nem tervezhető, rendkívüli feladatok határidőre történő ellátása, 

kivételesen fontos szaigálati érdeknek minősül a közigazgatási szerv müködési körében fellépő veszélyhelyzet (baleset, elemi 
csapás, súlyos kár). 

(7)5 A szabadságot kettőnél több részletben csak a köztisztviselő kérésére lehet kiadni. 
(8)5 A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselő már megkezdett szabadságát kivételesen fontos érdekből megszakíthatja. 

Ebben az esetben a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre, illetőleg a visszautazással, valamint a munkával töltött idő 
a szabadságba nem számí t be. A köztisztviselőnek a megszakítással összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit a közigazgatási 
szerv köteles megtériteni. 

epviselő-testület- a Kormány ajánlásának figyelembevételével- a rendes szaba ság mdására Igazgatasi szunetet ren e e 
el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a 
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l Beiktat/a: 2001. évi XXXVI. törvény 43.§. Hatályos: 2001. VII. l-tól. 
2 Megállapította: 2007. évi LXXXIII. törvény 21.§ (1). Hatályos: 2007. VII. 15-tól. 
3 Megállapította: 2003. évi XLV. törvény 20.§ (2). Hatályos: 2003. VII. l-tól. 
4 Beiktat/a: 2007. évi LXXXIII. törvény 21.§ (2). Hatályos: 2007. VII. 15-tó/. 
5 Számozását módosította: 2007. évi LXXXIII. törvény 21.§ (2). 
6 Megállapította: 2010. évi LVIII. törvény 66.§ (J 1). Hatályos: 2010. VII. 6-tól. 


