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TERVEZET 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2014. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A 2014. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL 
 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 

Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, 

a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a 

távmunka végzéséről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13. § - 15. §-ban foglaltakra – az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 

20. § (7) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

1. §  A rendelet hatálya kiterjed a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselőkre.   

 

2. § Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 8. és 2014. 

augusztus 24. napja, valamint 2014. december 22. és 2015. január 4. napja közötti 

időszakra igazgatási szünetet rendel el a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban.   

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2015. január 5. 

napján.         

 

 DR. TÓTH LAJOS DR. PATAKI ANETT 

polgármester jegyző 

- X 



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

képviselő-testület 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 Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási 

szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint 

a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

13. § - 15.§-ai tartalmazzák. 

A Korm. rendelet alapján: 

- nyáron öt egybefüggő naptári hét adható ki, amely augusztus 20-át közvetlenül követő 

vasárnapig tart, tehát 2014. július 21-től – 2014. augusztus 24-ig.  

- télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart, 

tehát 2014. december 22-től – 2015. január 4-ig   

adható ki igazgatási szünet.  

 

Sok esetben gondot okozott a hivatali dolgozók éves rendes szabadságának kiadása. Erre 

jelenthet megoldást az igazgatási szünet elrendelése.  

 

Tekintettel arra, hogy a munkavállalók többsége a szabadságát augusztus hónapra tervezi, a 

Képviselő-testület nyári szabadsága szintén áthúzódik erre a hónapra, valamint ezen időszakban 

az ügyiratforgalom mennyisége lényegesen csökken, augusztus hónap lehet a legalkalmasabb 

időpont a szünet elrendelésére. A kialakult gyakorlat azt mutatja, hogy a dolgozók többsége 

karácsony és újév közötti időszakra tartalékolja a még fennmaradó szabadságát. Fentiekre 

tekintettel 2014. augusztus 8. és 2014. augusztus 24. napja (10 nap), valamint 2014. december 22. 

és 2015. január 04. napja (5 nap) közötti időszakra terveztük meg az igazgatási szünetet a 

Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban.  

 

Természetesen az igazgatási szünet ideje alatt is biztosítani szükséges a zavartalan ügymenetet és 

feladatellátást, amelyre ügyeleti formában kerül sor. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1.§-hoz 

A rendelet személyi hatályát tartalmazza. 

 

2.§-hoz 

A Kormány ajánlására figyelemmel a nyári és a téli igazgatási szünet időpontját tartalmazza. 

 

3.§-hoz 

A hatályba lépésre vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.  

  

 

Felsőzsolca, 2014. január 7. 

 

 

                                   DR. TÓTH LAJOS 

                                       polgármester 
 

 

 



Hatásvizsgálati lap a 
a 2014. évi igazgatási szünetre vonatkozó 

…/… (  .  ) önkormányzati rendelethez 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 
Társadalmi hatások: 

A Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás ügyelet formájában az 

igazgatási szünet alatt is biztosított, így annak társadalmi hatása nincs.  

 

Gazdasági, költségvetési hatások: 

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása az épületek és 

berendezések működtetésével kapcsolatban jelentkezik azáltal, hogy az energiaköltség, továbbá a 

téli időszakban a fűtés költsége csökken, ezáltal megtakarítás keletkezhet. 

 

Környezeti hatások: 

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának környezeti hatásai nincsenek. 

 

Egészségi követelmények: 

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának egészségi követelményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendelettervezetben foglaltak nem növelik jelentősen az adminisztratív terheket. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  

A rendelet megalkotására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ad 

lehetőséget, így annak elmaradására vonatkozó következmény nincs.  

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: 

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és 

pénzügyi feltételek a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül rendelkezésre 

állnak. 

 

 

Felsőzsolca, 2014. január 7. 

 

                              DR. TÓTH LAJOS 

                                  polgármester 
 

 

 

 


