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Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232.§
(3) bekezdése értelmében a képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője 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 távmunkavégzésről
szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet határoz meg rendelkezéseket az igazgatási szünetre az
alábbiak szerint:
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 1-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.
14. § 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.
15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási
szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.
A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik
elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság
előrelátható ütemezése, valamint a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése.
Az igazgatási szünet célja nemcsak a törvény szerint járó szabadnapok jogszerű kiadása, hanem
a dolgozók rekreációjának elősegítése is.

Mindezek alapján tehát az igazgatási szünet elrendeléséről és időtartamának meghatározásáról
szóló döntés a képviselő-testület dönt a Korm. rendeletben meghatározott szabályok figyelembe
vételével.
Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatok megvitatását és az ügyben döntéshozatalt.
Dunaföldvár, 2021. május 4.

dr. Boldoczki Krisztina sk.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város
Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, hogy döntött, hogy
1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban:
Hivatal) 2021. július 2. napjára (1 munkanap) igazgatási szünetet rendel el
2. a jegyző köteles az igazgatási szünetek alatt - ügyeleti rend kialakításával – biztosítani
a Hivatal zavartalan ügymenetét és feladatellátását, valamint gondoskodni a lakosság
megfelelő tájékoztatásáról.
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