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ELŐTERJESZTÉS 

A polgármesteri hivatalban 2022. december - 2023. január hónapban igazgatási szünet 
elrendeléséről 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik 
elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság 
előrelátható ütemezése, valamint az egyre gyarapodó ki nem adott szabadságok 
felhalmozódásának elkerülése. 

A Kormány 460/2022. (XI. 10.) rendelete figyelembevételével a helyi önkormányzat képviselő-
testülete igazgatási szünetet rendelhet el.  

A helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalára nézve az elrendelhető 
igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokat a 369/2022. (IX.29.) és a 
460/2022. (XI.10.) Korm. rendelet tartalmazza az alábbiak szerint:  

369/2022. (IX.29.) Korm. rendelet 

1.§ (2) Az igazgatási szünet 2022. december 22. napjától 2023. január 06. napjáig tart 

460/2022. (XI.10.) Korm. rendelet 

1.§ (1) A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási 
szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX.29.)Korm. 
rendelet 1.§ (2) bekezdése szerinti időszakra igazgatási szünetet rendelhet el, 

(b) a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala 
tekintetében a helyi önkormányzat képviselő-testülete. 

(5) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
határozatát 2022. november 30-ig a helyben szokásos módon közzé teszi.  

2.§ (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles az igazgatási szünetre eső valamennyi 
munkanapra szabadságot kiadni a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalánál 
foglalkoztatott személyek részére, azzal, hogy, 

(b) előszőr a 2022. évben esedékes szabadságot kell kiadni,  

(c) ha a b) pont szerinti szabadság nem elegendő, a 2023. évben esedékes 
szabadságot kell kiadni. 



 

3.§ (1) az igazgatási szünet időtartama alatt a helyi önkormányzat képviselő-
testületének polgármesteri hivatala feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem 
működik. 

(2) Az igazgatási szünettel érintett a helyi önkormányzat képviselő-testületének 
polgármesteri hivatala tekintetében az igazgatási szünet időtartama nem számít bele  

a) az előtte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,  

Mindezek alapján tehát az igazgatási szünet elrendeléséről szóló döntés a képviselő-testület 
szabad belátásán alapul, ellenben az igazgatási szünet elrendelésekor a Korm. rendeletek 
szabályait kötelező figyelembe vennie. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (1) bekezdése szerint: 
 
„Az Országgyűlés, a Kormány, a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a testületi központi 
államigazgatási szerv és az Alkotmányban megjelölt más testületi szerv normatív 
határozatban szabályozza az általa irányított szervek, valamint saját tevékenységét, 
működését és szervezetét, továbbá saját cselekvési programját.” 

Az eddigi időszak tapasztalatait alapul véve a két ünnep közötti időszak várható munkaterhét, 
és az ünnepnapokat is figyelembe véve javaslom, hogy a T. Képviselő-testület a Polgármesteri 
Hivatalban 2022. december 22. napjától 2023. január 06. napjáig (11 munkanap) rendeljen el 
téli igazgatási szünetet, mely időszak alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tartana, a 
köztisztviselőknek, pedig kötelező szabadságot kellene igénybe venniük. 

Az igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nincs, kizárólag anyakönyvi ügyintézési ügyelet 
tartására kerül sor. A Képviselő-testület döntéséről az ügyfeleket a helyben szokásos 
kommunikációs csatornákon keresztül időben tájékoztatjuk, így fel tudnak készülni a 
munkarendváltozásra. 

Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban 2022. decemberi - 2023. januári igazgatási szünet elrendeléséről a mellékelt 
határozati javaslat elfogadásával döntést hozni szíveskedjék! 

Biatorbágy, 2022. november 14. 

 

 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2022. (XI. 24.) számú határozata 

A polgármesteri hivatalban 2022. december - 2023. január hónapban igazgatási szünet 
elrendeléséről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Kormány 460/2022. (XI. 10.) rendelete alapján a 
Polgármesteri Hivatalban 2022. december 22. napjától 2023. január 06. napjáig igazgatási 
szünetet rendel el. Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. 

Ezzel egyidejűleg a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022.(I. 27.) 
A Polgármesteri Hivatalban 2022. évben igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozatát 
visszavonja. 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot 
és a társszerveket előzetesen tájékoztassa. 

Határidő: 2022. november 30. 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői titkárság 
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