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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

A hatályban lévő, 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, az alábbi módon határozza meg az 

igazgatási szünet elrendelésének szabályozását:  

„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 közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint, az igazgatási szünetet 

a következőképpen kell meghatározni: „108. § A Kormány a központi államigazgatási 

szervekre, azok területi és helyi szerveire nézve igazgatási területenként rendeletben 

megállapíthatja azt az időszakot (igazgatási szünet), amely alatt a rendes szabadságot ki kell 

adni. Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője, a Kormány által megállapított 

igazgatási szünet időtartamán belül, az egyes szervezeti egységek esetében eltérő időszakban, 

illetve időtartamban határozhatja meg a szabadság kiadását, illetve kivételét. Az ilyen módon 

kiadott, illetve kivett szabadság nem haladhatja meg a kormánytisztviselő tárgyévre 

megállapított alapszabadságának a háromötödét.” 

A fentiek figyelembevételével a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

(továbbiakban KÖH) munkarendjét a téli igazgatási szünetek idejére Jánossomorja 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott KÖH Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglaltaktól eltérő módon, az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni: 

1. A KÖH székhelyén, kirendeltségén igazgatási szünet időtartama télen: 2021. december 

27-től 2021. december 31-ig tartson. Az igazgatási szünet időtartama alatt a KÖH zárva 

tartana. Az egyes szervezeti egységek, ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet 

és feladatellátást. 

2. A KÖH székhelyén, kirendeltségén igazgatási szünet időtartama 2022. év telén: 2022. 

december 22-től 2022. december 30-ig tartson. Az igazgatási szünet időtartama alatt a 

KÖH zárva tartana. Az egyes szervezeti egységek, ügyelet útján biztosítják a zavartalan 

ügymenetet és feladatellátást. 
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Határozati javaslat I. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (XI.24.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal székhelyén, kirendeltségén az igazgatási szünet időtartama télen: 2021. 

december 27-től 2021. december 31-ig tart.  

Az igazgatási szünet időtartama alatt a KÖH zárva tart. Az egyes szervezeti egységek, ügyelet 

útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és feladatellátást. 

Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester  

   dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  2021. november 30. 

 

Határozati javaslat II. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (XI.24.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal székhelyén, kirendeltségén az igazgatási szünet időtartama télen: 2022. 

december 22-től 2022. december 30-ig tart.  

Az igazgatási szünet időtartama alatt a KÖH zárva tart. Az egyes szervezeti egységek, ügyelet 

útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és feladatellátást. 

Felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján, tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester  

   dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő:  2022. február 15., ill. 2022. november 30. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a KÖH szokásostól eltérő munkarendjéről dönteni 

szíveskedjenek. 

Jánossomorja, 2021. november 11. 

                    dr. Péntek Tímea s.k. 

                               jegyző 

 


