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ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál tartandó igazgatási szünetek 

elrendeléséről 
 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) 

bekezdése szerint a képviselőtestület (megyei önkormányzat közgyűlése) – a Kormány 

ajánlásának figyelembevételével – rendelhet el a rendes szabadság kiadására igazgatási 

szünetet. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott 

évre megállapított alapszabadságának a háromötödét, azaz az egész évben foglalkoztatott 

köztisztviselő esetén 15 naptári napot. 

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

tisztviselőt és a munkavállalót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a 

távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése a nyári 

igazgatási szünetet öt egybefüggő naptári hétben – amely augusztus 20. napját közvetlenül 

követő vasárnapig tart – határozza meg. A téli igazgatási szünetet pedig télen két egybefüggő 

naptári hétben határozza meg, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart. A 

rendelet rögzíti, hogy az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási 

szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a hivatalban a zavartalan ügymenetet és 

feladatellátást. A Kormány a Kttv. hivatkozott bekezdése szerint a helyi önkormányzat 

képviselőtestülete számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén a rendeletben foglaltak 

figyelembevételét. 

 

A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál az igazgatási szünetek elrendelésének célja a 

szabadságok jelentős részének egybefüggő kiadása, ezzel megelőzhető a ki nem vett 

szabadságok feltorlódása.  

 

Fentiek alapján a Kormányrendelettel összhangban javaslom a Somogy Megyei 

Önkormányzati Hivatalnál 2016. július 18. (hétfő) napjától  2016. augusztus 19. (péntek) 

napjáig tartó nyári igazgatási szünet, valamint 2016. december 19. (hétfő) napjától – 2016. 

december 30. (péntek) napjáig tartó téli igazgatási szünet elrendelését. A téli igazgatási szünet 

elrendelése a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál energiakiadásokkal kapcsolatos 

megtakarítás érdekében feltétlenül szükséges. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a nyári 

időszak alatt munkáltatói jogkörömben – az ügyeletes köztisztviselők kivételével – a 

köztisztviselőket 15 munkanap 2016. évi rendes szabadság egybefüggő kivételére kötelezem. 

A téli igazgatási szünet ideje alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes 

egészének kiadására fogunk törekedni, 4 munkanap szabadság kivétele azonban az ügyeletes 

köztisztviselőkön kívül mindenki számára kötelező. Az igazgatási szünetek ideje alatt a 

hivatalban ügyelet lesz, az ügyeletes köztisztviselő(k) a sürgős, halasztást nem tűrő ügyeket 

látják el. 
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Kérem a Közgyűlést, hogy az előzőek alapján az igazgatási szünetek időtartamát 

meghatározni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál  2016. július 

18. (hétfő) napjától  2016. augusztus 19. (péntek) napjáig tartó nyári igazgatási szünetet, 

valamint 2016. december 19. (hétfő) napjától – 2016. december 30. (péntek) napjáig tartó 

téli igazgatási szünetet rendel el.  

 

2./ A közgyűlés felkéri Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyzőt, hogy az igazgatási szünetek alatt 

biztosítsa a hivatalban a zavartalan ügymenetet és feladatellátást. 

 

Felelős:  Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző 

Határidő:  értelem szerint 

 

 

Kaposvár, 2016. január 19. 

 

 

 Dr. Sárhegyi Judit 

 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Dr. Halmosné Dr. Skrinyár Judit 

megyei aljegyző 

 

 

 


