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Tisztelt Képviselő-testület! 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) lehetőséget ad 
arra, hogy a nyári és téli szabadságokat a közigazgatási szervnél összehangoltan ki lehessen adni. 
Ennek érdekében szabályozza a Ktv. az igazgatási szünet elrendelésének lehetőségét: 

41/A.§ (9) A Kormány a központi államigazgatási szervekre, azok területi és helyi szerveire 
nézve igazgatási területenként az adott évre rendeletben megállapíthatja azt az időszakot 
(igazgatási szünet), amely alatt a szabadságot ki kell adni, illetve ki kell venni. A közigazgatási 
szerv vezetője, a Kormány által megállapított igazgatási szünet időtartamán belül, az egyes 
szervezeti egységek esetében eltérő időszakban, illetve időtartamban határozhatja meg a 
szabadság kiadását, illetve kivételét. A képviselő-testület - a Kormány ajánlásának 
figyelembevételével - igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott, illetve kivett 
szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a 
háromötödét. 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi 
LXXXIII. törvény megteremtette az ún. igazgatási szünet elrendelésének jogszabályi feltételeit. 
A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik 
elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadnapok 
kiadásának előre látható ütemezése. 

Az igazgatási szünetet a központi államigazgatási szervek, illetve azok területi, helyi szerveire 
vonatkozóan a Kormány rendelheti el. Időtartama alatt a munkáltatónak a szabadságot ki kell 
adnia, illetve a köztisztviselő köteles azt kivenni. A Kormány az igazgatási szünetet rendelettel 
állapíthatja meg, igazgatási területenként differenciált módon. 

A Ktv. maximalizálja az igazgatási szünet időtartamát, ennek megfelelően az e címen kiadott, 
illetve kivett szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított 
alapszabadságának a háromötödét, vagyis a 15 munkanapot. 

A Ktv. az önkormányzatok hivatalaiban is lehetővé teszi igazgatási szünet elrendelését. Erre - a 
Kormány ajánlásának figyelembevételével - a képviselő-testület jogosult. 



Az igazgatási szünet alatt a hivatal munkája oly módon kerül megszervezésre, hogy a 
jogszabályok által meghatározott határidőhöz kötött kötelezettségek és hatáskörök gyakorlása 
biztosított legyen. 

Jelen előterjesztést a Pénzügyi Bizottság soros ülésén tárgyalja, a bizottság határozatát az 
elnök a képviselő-testület ülésén ismerteti. 

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek. 

Rendeletalkotási javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a ../2010. 
(...) számú önkormányzati rendeletét a 2010. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről. 

Budapest, 2010. november 4. 

dr. Neszteli István 



.../2010. (....)Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet 

a 2010. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján 
az alábbiakat rendeli el: 

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

2. § A Hivatal 2010. évi munkarendjében az igazgatási szünet 2010. december 27. napjától 
2010. december 31. napjáig tart. 

Záró rendelkezések 

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) E rendelet 2011. január 1. napján hatályát veszti. 

Kovács Róbert dr. Neszteli István 
polgármester jegyző 

A kihirdetés napja: Budapest, 2010. november... 

A hatálybalépés napja: Budapest, 2010. november... 


