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2015. évi igazgatási szünet elrendelése 
 
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen 
feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadnapok kiadásának előre 
látható ütemezése. A szabadság kiadása érdekében minden évben szabadságterv készül, melynek 
teljesülését időközönként ellenőrizzük és szükség esetén a munkaszervezést úgy alakítjuk, hogy a 
szabadság minden dolgozó részére az adott évben kiadásra kerüljön. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 104. § (1) 
bekezdése főszabályként rögzíti, hogy a szabadságot esedékességének évében kell kiadni.  

A Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján 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. 

A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 
30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 15. §-a szerint: „15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján 
a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője 
számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét. 

Az igazgatási szünet javasolt időpontjainak meghatározásakor figyelembe vettük: 

- az iskolai és óvodai tavaszi szünet időpontjait,   

- a nyári szabadságolások idejét, azt, hogy a munkavállalók többsége a szabadságát július- 
augusztus hónapra tervezi,  

- a Képviselő- testület nyári szabadsága szintén erre az időszakra tehető,  

- az év végi ünnepeket, a munkatársak nagy része ugyanis ezekre az időpontokra igyekszik a 
szabadságát beütemezni, 

- valamint azt, hogy a Kormány a központi szervek vonatkozásában is elrendelte az igazgatási 
szünetet. 

A kialakult gyakorlat azt is mutatja, hogy a dolgozók többsége az iskolai szünetekre és karácsony és 
újév közötti időszakra tartalékolja a még fennmaradó szabadságát.  
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Ezen szempontokat figyelembe véve, a 2015. évi igazgatási szünet javasolt időpontjai a következők: 

2015. április 2. - 2015. április 8. között     4 munkanap 
2015. július 13. - 2015. július 17. között     5 munkanap 
2015. december 28. - 2015. december 31. között  4 munkanap 
Összesen:                13 munkanap 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. évre javasolt igazgatási szünetről szóló határozati 
javaslatot fogadja el.   
 
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  
- 
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

• 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 
 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 
- 
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
- 
6. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 
 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének……/2015. (I.28.) határozata a 2015. év i 
igazgatási szünetek id őpontjának meghatározásáról 
 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 232. § bekezdésében foglalt felhatalmazás, 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 15. §-ában 
foglalt ajánlás alapján az alábbi időpontokban igazgatási szünetet rendel el:  

 
2015. április 2. - 2015. április 8. között   4 munkanap 
2015. július 13. - 2015. július 17. között    5 munkanap 
2015. december 28. - 2015. december 31. között  4 munkanap 
Összesen:               13 munkanap 
 

Őrbottyán, 2015. január 13. 
 
előterjesztést készítette előterjesztő 
Gállné Mezősi Szilvia Kmetty Károly 
jegyző polgármester 
 

HATÁROZAT 
 
A képvisel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta. 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 9/2015. (I. 28.) számú határozata a 2 015. 
évi igazgatási szünetek id őpontjának meghatározásáról 
 
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 232. § bekezdésében foglalt felhatalmazás, közszolgálati tisztviselők munka- és 
pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes 
kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 15. §-ában 
foglalt ajánlás alapján az alábbi időpontokban igazgatási szünetet rendel el:  

 
2015. április 2. - 2015. április 8. között  4 munkanap 
2015. július 13. - 2015. július 17. között 5 munkanap 
2015. december 28. - 2015. december 31. között  4 munkanap 

 Összesen: 13 munkanap 


