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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működésének egyik elengedhetetlen feltétele
a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság előrelátható ütemezése és
a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának az elkerülése.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3)
bekezdése szerint a Képviselő-testület a Kormány ajánlásának a 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.
Tekintettel arra. hogy a köztisztviselőknek adott év február 28. napjáig szabadságolási tervet
kell készíteniük, valamint a tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a kollégákjelentős része
a nyári időszakban, valamint karácsony és újév között megy szabadságra, az előreláthatóság,
a gazdaságosság, a Hivatal munkatársai és az ügyfelek szempontjából is indokolt ezen
időszakokban igazgatási szünet elrendelése.

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 (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdése
szerint az igazgatási szünet időszaka:
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.
Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes
egészében kiadható. A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg
a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot [Korm. rendelet 13. § (2)-(3)
bekezdése].
A hivatali szervezet 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 [Korm. rendelet 14. §].
A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete
számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén a Korm. rendeletben foglaltak
figyelembevételét [Korm. rendelet 15. §].
Az évek során kialakult gyakorlatra és a fentiekre tekintettel is indokolt, hogy a Budapest
Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalban az alábbi időszakokban kerüljön sor az
igazgatási szünet elrendelésére:
a) 2022. augusztus 8. és 2022. augusztus 19. napja közötti időtartamban,
továbbá
b) 2022. december 23. és 2022. december 30. napja közötti időtartamban.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntési javaslat elfogadására!

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a 2022. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről a Budapest Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatalban
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Budapest Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatalban
a) 2022. augusztus 8. és 2022. augusztus 19. napja közötti időtartamban, továbbá
b) 2022. december 23. és 2022. december 30. napja közötti időtartamban
igazgatási szünetet rendel el.
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