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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2021.(IV.20.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Maglódi Polgármesteri Hivatalban
Maglód Város Önkormányzat Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (1. 29.) Korm. rendelettel
kihirdetett, és a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi 1. törvénnyel meghosszabbított
veszélyhelyzetre figyelemmel, Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
gyakorolva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - figyelemmel a kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és
pihenőidej érő l , az igazgatási szünetről , a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes
kötelezettségekről , valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (IIl.7.) Korm. rendelet 13-15.§-aiban
foglaltakra - , a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. §
E rendelet hatálya kiterjed a Maglódi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott
valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.

2.§
A Hivatal 2021. évi munkarendjében 2021. július 19. napjától 2021. július 30. napjáig, és 2021. december
27. napjától 2021. december 31. napjáig igazgatási szünetet rendelek el.

3.§
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és 2022. január 1. napján hatályát veszti.
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Kihirdetési záradék
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. április 20
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INDOKOLÁS 1
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021.(IV.20.) önkormányzati rendeletéhez
Általános indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése
lehetővé teszi, hogy a Képviselő-testület igazgatási szünetet rendeljen el, amelynek időtartama alatt a
Polgármesteri Hivatalban a munkavégzés szünetel és a dolgozók részére a rendes szabadságot ki kell adni.
"232. § (3) A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője – 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 13-15.§-ai tartalmazzák.
A hivatkozott jogszabályhely az alábbi ajánlást tartalmazza:
„Az igazgatási szünet
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.”
Önkormányzatunknál – a többi önkormányzathoz hasonlóan – gyakorlat, hogy a Képviselő-testület
igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünetet munkanapokra kell elrendelni és figyelembe kell venni a
2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarend-változásokat is. Az igazgatási szünet időtartama alatt az
ügyfélfogadás szünetel.
A fentiek alapján az igazgatási szünet időszakának megállapítására a polgármester úrnak a Képviselő-testület
hatáskörében eljárva önkormányzati rendeletben van lehetősége.

Részletes indokolás
az 1. §-hoz
Meghatározza azon személyek körét (személyi hatály), amelyekre a rendeletet alkalmazni kell.
a 2. §-hoz
A Kormány ajánlására figyelemmel került meghatározásra a nyári és téli igazgatási szünet időtartama.
a 3. §-hoz
A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály
kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

