
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

…... napirendi pont: Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről, 

rendeletalkotás;  

Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése 

felhatalmazást ad arra, hogy a helyi képviselőtestület a rendes szabadság kiadására igazgatási 

szünetet rendeljen el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a 

köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának háromötödét, ami 15 munkanapot 

jelent.  

Az igazgatási szünet elrendelése során figyelembe veendő ajánlásokat 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.) Kormányrendelet 13-15. § - a tartalmazza:  

 

Az igazgatási szünet elrendelése lehetőséget biztosít a munkatársakat megillető szabadság 

kiadásának előre ütemezését, tervezhetőségét, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának 

elkerülését. 

  

A halaszthatatlan ügyek intézésére a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 

Vámosszabadi Kirendeltsége ügyeletet tart, ami jegyzői utasításban kerül szabályozásra.  

 

Fentiek alapján a 2016. évben igazgatási szünet elrendelésére teszek javaslatot 2016. 

december 23-tól 2016. december 30-ig  (5 munkanap) terjedő időtartamra.  

 

 

Vámosszabadi, 2016. december 8. 

 

 Kató Mária  

 jegyző 

  



 

Vámosszabadi Község Önkormányzata képviselő – testületének  

…../2016. (XII.13.) önkormányzati 

 r e n d e l e t e 

a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 

Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a 

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

foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 

 

1.§ 

 

E rendelet hatálya kiterjed a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: 

Hivatal) által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre. 

 

2.§ 

 

(1) A Hivatal 2016. évi munkarendjében az igazgatási szünet 2016. december 23. napjától 

2016. december 30. napjáig tart. 

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyeletet tart. 

(3) Az ügyeleti rendet a jegyző intézkedésben állapítja meg. 

 

3. § 

(1) E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba. 

(2)  E rendelet 2017. január 4. napján hatályát veszti. 

 

 

 Lizákné Vajda Lívia           

polgármester 

Kató Mária     

jegyző 

 

 

Kihirdetve: Vámosszabadi, 2016. december 13. 

 

 

         Kató Mária 

                 jegyző 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen  

I. társadalmi hatásai: - (a halaszthatatlan ügyek intézésére a Győrújfalui Közös 

Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége ügyeletet tart, ami jegyzői utasításban 

kerül szabályozásra) 

II. gazdasági hatásai: az Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi 

Kirendeltsége működésével járó költségek csökkennek. 

III. költségvetési hatásai: az Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi 

Kirendeltsége működésével járó költségek csökkennek. 

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.  

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.  

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nincs 

VII. megalkotásának szükségessége: munkatársakat megillető szabadság kiadásának előre 

ütemezését, tervezhetőségét, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése, 

illetve azok rendeltetésszerű felhasználása 

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: - 

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet 

megalkotása során többletköltség nem merül fel.  

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, majd a rendeletalkotási és a határozati javaslat 

elfogadását.  

 

 

 

 

 

 

 

 


