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Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 11.) önkormányzati 

rendelete 

a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

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

tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a 

munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló a 30/2012. (III. 7.) 

Korm. rendelet 13. §. (1) bekezdésében foglaltakra ,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) és 232/A. § (1) 

bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatalban 

a 2022. évi igazgatási szünetre az alábbi rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 

A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

közszolgálati jogviszonyban álló valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre, munkavállalóra, a 

polgármesterre, az alpolgármesterre. 

II. Fejezet 

Az igazgatási szünet időtartamának meghatározása 

2. § 

(1) A Hivatal 2022. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünetet 2022 augusztus 08-augusztus 

12. napjáig tart. 

(2) A Hivatal 2022. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2022 december 23., 2022 december 

27-30 napjáig tart. 

(3) A Hivatal 2022. évi munkaszüneti napok körüli – naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó 

– munkarendjétől eltérően a 2022 évben március 26 és októbber 15 napjára is igazgatási szünetet 

rendel el. 

(4) A nyári igazgatási szünet kivételével az (1) bekezdésben meghatározott időszakban a Hivatal zárva 

tart, kizárólag halaszhatatlan anyakönyvi ügyekben(haláleset) anyakönyvi ügyelet működik. Az 

anyakönyvvezető telefonon történő elérhetőségét a helybe szokásos módon közzé kell tenni. 

(5) Igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel. 

(6) A nyári igazgatási szünet időszakában kizárólag tájékoztatás céljából 800-1200 óráig telefonos 

ügyeletet tartunk, ügyintézés kizárólag halaszhatatlan anyakönyvi ügyekben (haláleset) történik. 

3. § 
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Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba. 

Nagy András Gábor 

 polgármester 

Dr Szatmári Attila 

jegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

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

ad arra, hogy a helyi képviselő-testület 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 ideje alatt ügyfélfogadás nincs, de a halaszthatatlan ügyekben – elsősorban 

anyakönyvi ügyintézés, költségvetési, adó számlák zárása – ügyelet tartására kerül sor, melynek 

szabályozása jegyzői utasításban történik. 

  

Az igazgatási szünet elrendelése elősegíti a munkatársakat megillető szabadság kiadásának előre 

ütemezését, tervezhetőségét, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülését, illetve azok 

rendeltetésszerű felhasználását. Az igazgatási szünet bevezetése gazdaságossági, takarékossági 

szempontból is előnyt jelent, mivel a kiadott időszakra a hivatal működésével járó költségek 

csökkennek. 

  

Fentiek alapján a 2022évben igazgatási szünet elrendelésére, 

2022 augusztus 08-augusztus 12. (5 nap). 

2022. december 23 (1 nap) 

2022. december 27 -30 (4 nap)  

terjedő időtartamra teszek javaslatot, mely 10 nap szabadság kiadását jelenti. 

  

Javaslom, továbbá, hogy a 2022 évben a munkaszüneti napokra eső munkanapokra is az igazgatási 

szünet elrendelését. 2022 évben március 26 (március 14 ledolgozása) az október 15 (október 

31 ledolgozása) összesen 2 napot érint. A 2022 évben igazgatási szünettel érintett napok száma 

12 nap. 

  

  


