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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 Képviselő-testület a 2022. szeptember 27-ei soron következő ülésén hozta meg a 

185/2022.(IX.27.) KT határozatát, melyben döntött arról, hogy a Dunaföldvári Polgármesteri 

Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 2022. december 23-31. között (5 munkanap) igazgatási 

szünetet rendel el. 

 

A Kormány a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-

testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti 

szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a kormányzati 

igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése szerinti időszakra igazgatási szünetet (a 

továbbiakban: igazgatási szünet) rendelhet el: 

a) a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi 

CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) 2. § (1) bekezdése szerinti különleges jogállású szerv 

tekintetében a különleges jogállású szerv vezetője, 

b) a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közös 

önkormányzati hivatala, a főpolgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal és a 

közterület-felügyelet (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat képviselő-testülete 

hivatala) tekintetében a helyi önkormányzat képviselő-testülete. 

 

A Képviselő-testület jogosult 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelettel összhangban az igazgatási 

szünetet elrendelni 2022. december 22. napjától 2023. január 06. napjáig. 

 

A jelenlegi gazdasági helyzetben az energiaárak folyamatosan nőnek. Dunaföldvár Város 

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

földgázt beszerezni, illetve a Képviselő-testület által elfogadott energia - és 

költségmegtakarítási terv szerint az energia felhasználást lehetőség szerint 15%-kal csökkenteni 

kell. 
 



A határozati javaslat szerinti igazgatási szünet elrendelésével a januári hónapban a fűtési költség 

jelentős mértékben csökkenthető. 

 

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

 

 

Dunaföldvár, 2022. november 14. 

 

 

 

        Horváth Zsolt sk. 

             polgármester  

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási 

szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. 

rendelet kapott felhatalmazás alapján a 185/2022.(IX.27.) KT határozat 1. pontjában 

meghatározott igazgatási szünet időtartalmát a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban 

2022. december 23-2023. január 03. között (7 munkanap) időszakra módosítja. 

2. az 1. pontban meghatározott módosításon felül a 185/2022.(IX.27.) KT határozatban 

foglaltak egyekben változatlan. 

 

Határidő: 2023. január 09. 

Felelős:  jegyző 

Értesül:  Valamennyi köztisztviselő 

   Lakosság 

 


