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Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik 
elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság 
előre látható ütemezése, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése. 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése szerint a 
„képviselő-testület (...) – 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”. 
 
 
Az évek során kialakult gyakorlat alapján elmondható, hogy a dolgozók a nyári szünetre, 
illetve a karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja szabadsága nagy részét. Az 
igazgatási szünet elrendelése gazdaságossági, takarékossági szempontból is előnyt jelent, így 
a hivatal működésével járó költségek, ha kismértékben is, de csökkennek. 
 
Az igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nincs, de a halaszthatatlan ügyekben – 
elsősorban anyakönyvi ügyintézés – ügyelet tartására kerül sor, melynek szabályozása jegyzői 
utasításban történik. A Képviselő-testület döntését követően az ügyfeleket tájékoztatjuk, így 
időben fel tudnak készülni a munkarendváltozásra. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit. 
„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

 



b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 

 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

Az igazgatási szünet elrendelése gazdaságossági, takarékossági szempontból előnyös. 
 

II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 
 

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendelet adminisztrációs nehézséget nem okoz. Az igazgatási szünet ideje alatt – 
elsősorban a halaszthatatlan ügyek (anyakönyvi ügyek) intézésére - ügyelet biztosított. 

 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A Polgármesteri Hivatal hatékony és zavartalan működése mellett a köztisztviselők 
rendes szabadságának kiadása, a szabadságok felhalmozódásának elkerülése 
érdekében. 
 

V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei 
A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők szabadságai 
felhalmozódnak.  

 
VI.  A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
Rendelkezésre állnak a szükséges szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek. 

 
 
A fent leírtak alapján javaslom, hogy Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban 2020. július 1-től 3-áig (3 nap), július 27-
től 2020. július 31-éig (5 nap), valamint 2020. december 28-tól 2020. december 31-ig (4 
nap) rendeljen el igazgatási szünetet.  
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján megalkotja a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ….önkormányzati 
rendeletet. 
 
 
Kistarcsa, 2020. június 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 dr. Gotthard Gábor 

 jegyző  



Kistarcsa Város Önkormányzata  
…/2020. (……) önkormányzati rendelete 

 
 

A 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) 
bekezdésében biztosított feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

1.§ 
 

A 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. 
§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
 

„(1) A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 
• 2020. július 1-től július 3-áig, 
• 2020. július 27-től július 31-ig, valamint 
• 2020. december 28-tól december 31-ig igazgatási szünetet tart.” 

 
 

2.§ 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 Juhász István dr. Gotthard Gábor 
 polgármester jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I N D O K O L Á S 

 
 

Általános indokolás 
 
Indokolt a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 5/2020. (II.20.) önkormányzati 
rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálni az igazgatási szünet időtartamának 
módosítása érdekében. 
 
 
 

Részletes indokolás 
 
Az 1. §-hoz: 
Az igazgatási szünetet az év elején határoztuk meg. Ez az időtartam rövidebb a korábbi 
évekhez képest, így kiegészítésként 3 nappal került megtoldásra a nyári igazgatási szünet 
időtartama. 
 
A 2. §-hoz: 
A Rendelet hatályba léptető rendelkezései kerültek meghatározásra. 
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