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Előterjesztés  

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2022. november 24-i soron következő nyilvános ülésére 

igazgatási szünet elrendeléséről a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 

Kttv.) 232. §-a alapján: a Képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a 

Polgármesteri Hivatalban 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 Kttv-hez kapcsolódóan a munka-és pihenőidőre, az igazgatási szünetre vonatkozó 

részletszabályokat a 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) állapítja meg. 

A Korm.r. 13-15. §-ai alapján: 

„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 Kormány a 369/2022. (IX.29.) Korm. rendelettel 2022. december 22. napjától 2023. 

január 6. napjáig igazgatási szünetet rendelt el a kormányzati szervek vonatkozásában, 

melynek értelmében az igazgatási szünet időtartama alatt a kormányzati szervek feladataikat 

nem látják el és ügyfélfogadást nem tartanak.  

 

Fentiekre, mint a Kormány ajánlására, a vonatkozó jogszabályok és az 

energiamegtakarítás lehetőségére és szükségességére tekintettel, a Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatalban 2022. december 23. és 2023. január 1. napja közötti időszakra, 5 

munkanapra igazgatási szünet elrendelését javaslom. 

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a (halálesethez kapcsolódó) anyakönyvi 

ügyekben részben személyes, részben telefonos ügyelet formájában a feladatellátás 

biztosításra kerül. 



 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja 

meg és kérem a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő- 

testület) az előterjesztést megtárgyalta és a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban 

2022. december 23. napjától 2023. január 1. napjáig, 5 munkanapra igazgatási szünetet 

rendel el. 

 

2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Címzetes 

Főjegyzőt arra, hogy az igazgatási szünet időtartama alatti ügyeleti feladatellátás 

érdekében a szükséges munkaszervezési intézkedéseket tegye meg.  

 

3. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Címzetes 

Főjegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről és az ahhoz kapcsolódó 

munkaszervezési intézkedésekről a lakosságot előzetesen tájékoztassa.  

 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén c. főjegyző 

Határidő: értelem szerint 

  

 

Marcali, 2022. november 16. 

 

 Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 

 címzetes főjegyző 


