
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 

2022. november 29-i soron következő ülésére 
 
 

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2022/23. évi téli igazgatási szünet időpontjának, 

továbbá a 2022. évi év végi hivatali munkarend meghatározására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. 

A korábbiakban a Képviselő-testület 20/2022. (V. 26.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Budajenői 

Közös Önkormányzati Hivatalban (Budajenő) 2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig (4 

munkanap) igazgatási szünetet rendel el. A Képviselő-testület az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a 

zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére, 

és az elrendelt igazgatási szünet közzétételére. Továbbá a döntés értelmében a 4 napos igazgatási szünet 

időtartama alatt a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal ügyeletet tartott volna. 

Jelen előterjesztés keretében – az alábbi jogszabályokat figyelembe véve – a 2022. évre vonatkozóan az 

igazgatási szünet napirend újbóli tárgyalása keretében kérem a Tisztelt Képviselő-testület ismételt döntését. 

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

szerint: „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 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.) Korm. 

rendelet az alábbi módon határozza meg az igazgatási szünet elrendelésének szabályozását:  

 

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.  

Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. A 

hivatali szervezet 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. 

Magyarország Kormánya a drasztikusan emelkedő energiaárak miatt a kormányzati igazgatási szünet 

elrendelésről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. 

(IX. 29.) Korm. rendeletben 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig a kormányzati igazgatási 

szerveknél igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet időtartama igazodik a magas energiaköltségek 

miatt a 2022/2023. iskolai tanév téli szünetének módosított időpontjához. 

Fentiekre figyelemmel javasolom, hogy a Képviselő-testület a Hivatalnál a kormányzati igazgatási szünettel 

megegyezően rendeljen el igazgatási szünetet korábbi döntésének hatályon kívül helyezése mellett, azaz 11 

munkanapra terjedő időtartamra 2022. december 22-től 2023. január 6-ig. 

Az igazgatási szünet ideje alatt a hivatal és telephelyei (kirendeltségek) zárva tartanak, de halaszthatatlan 

ügyekben – elsősorban anyakönyvi ügyintézés – telefonos ügyelet tartására kerül majd sor. 

 

II. 

Tekintettel az igazgatási szünet kezdetére (2022. december 22.) és arra, hogy a Karácsonyi ünnepek hétvégére 

esnek, melyet megelőzően kevés ügyfél keresi fel hivatalunkat, javasolom, hogy 2022. december 19. napjától 

2022. december 21. napjáig a Képviselő-testület állapítson meg eltérő munkarendet a Hivatal számára. Ezen 3 

munkanap alatt személyes 1 fő ügyeletet útján valósulna meg az ügyfélfogadás.  

A Közös Hivatal alapító okiratának elfogadásakor a létrehozó települések képviselő-testületei a Hivatal 

irányító szervének Budajenő Község Önkormányzatának képviselő-testületét jelölték meg. Így a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 67. § d) 

pontjában meghatározott hivatali munkarendről is Budajenő Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

jogosult döntést hozni. 

 

Időközben megjelent a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek 

hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 

10.) Korm. rendelet, melynek 1. § (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik: 

„A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó 



veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése 

szerinti időszakra igazgatási szünetet (a továbbiakban: igazgatási szünet) rendelhet el 

… 

b) a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közös önkormányzati hivatala, a 

főpolgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal és a közterület-felügyelet (a továbbiakban együtt: 

helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatala) tekintetében a helyi önkormányzat képviselő-testülete. 

 

A fentiek alapján szükséges határozathozatal a kiterjesztett igazgatási szünet képviselő-testületi elrendeléséről 

és jóváhagyásáról. 

 

 

I. Határozati javaslat 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budajenői Közös Hivatal 

2022. év végi igazgatási szüneti napok körüli – naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – 

meghatározott munkarendjét tudomásul veszi, a következők szerint:  

1. a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal és Kirendeltségei 2022. december 19. napjától 2022. 

december 21. napjáig zárva tartanak, és az ügyeletet a titkárság személyes és telefonos tájékoztatás útján 

biztosítja; 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: jegyző 

 

II. Határozati javaslat 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a különleges jogállású 

szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre 

alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat – a 

következőkről dönt: 

1. Tudomásul veszi Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testületének azon döntését, mely 

szerint hatályon kívül helyezi az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 20/2022. (V. 26.) számú 

határozatukat; 

2. Tudomásul veszi Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testületének azon döntését, mely 

szerint a Budajenői Közös Hivatal téli igazgatási szünetének időtartama 2022. december 22-től 2023. 

január 6-ig tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal és Kirendeltségei zárva tartanak és az 

ügyeletet telefonos tájékoztatás útján biztosítja halaszthatatlan ügyekben 

3. Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy Remeteszőlős Község 

Önkormányzatának téli igazgatási szünetének időtartama 2022. december 22-től 2023. január 6-ig tartson.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: jegyző 

 

Budajenő, 2022. november 18. 

Tisztelettel: 

 dr. Verhóczki Zita 
jegyző 


