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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 képviselő-

testülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási 

szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét. 

 



A jelenlegi gazdasági helyzetben az energiaárak folyamatosan nőnek. Dunaföldvár Város 

Önkormányzata és intézményei 2022. október 1-jétől drasztikusan megnövelt áron tudják 

a földgázt beszerezni.  

 

A határozati javaslat szerinti igazgatási szünet elrendelésével a decemberi hónapban a fűtési 

költség jelentős mértékben csökkenthető. 

 

Az elmúlt évek tapasztalata alapján az év utolsó hetében kevesen jönnek ügyet intézni a 

Polgármesteri Hivatalba. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatok megvitatását és az ügyben döntéshozatalt.  

 

Dunaföldvár, 2022. szeptember 13. 

 

 

 

        Horváth Zsolt sk. 

             polgármester  

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: 

Hivatal) 2022. december 23-31. között (5 munkanap) igazgatási szünetet rendel el. 

2.  felkéri a jegyzőt az igazgatási szünet alatt - ügyeleti rend kialakításával –a Hivatal 

zavartalan feladatellátásának biztosítására, valamint a lakosság megfelelő 

tájékoztatására. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős:  jegyző 

Értesül:  Valamennyi köztisztviselő 

   Lakosság 

 


