
 

 

 

 

11-2/2018/231. 

 

Heves Megyei Közgyűlés 

 

H e l y b e n 

 

J a v a s l a t 

A 2018. évi igazgatási szünetnek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő 

megállapítására 

  

Tisztelt Közgyűlés! 

 

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

(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés az elmúlt években a Heves Megyei 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a rendes szabadság kiadására igazgatási 

szünetet rendelt el.  
 

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 13-15. § -aiban foglalt rendelkezések szerint az igazgatási szünet  

a köztisztviselők vonatkozásában ajánlásként meghatározott időszaka az idén a nyári időszakban 

2018. július 23-tól 2018. augusztus 26-ig, a  téli időszakban 2018. december 24-től 2019. január 

06. napjáig tart.  
 

A vonatkozó rendelkezések szerint az igazgatási szünet alatt kiadott rendes szabadság nem 

haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét, de 

az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze 

kiadható.  
 

A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Közgyűlés írja elő a Főjegyző részére, hogy az 

igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a 2018. évi szabadságolási terv 

alapján kiadásra kerülő szabadságokat azzal, hogy az igazgatási szünet alatt a szabadság 

tényleges kiadására változatlanul a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal feladatellátására és 

a zavartalan ügymenet biztosítására tekintettel kerülhet sor.   

 

 

 



 

A fentiekhez kapcsolódva nyújtok egyben tájékoztatást arról, hogy a 2017. évi XIII. törvény a 

Kttv. munkaszüneti napok felsorolását tartalmazó 93. § (1) bekezdését 2017. március 24. 

napjától akként módosította, hogy a közszolgálati tisztviselők (köztük a Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők) vonatkozásában a jövőben munkaszüneti napnak a következő 

napok fognak minősülni: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., 

pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26. napja.  

 

Az előterjesztést az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag 

támogatta. 

 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

fogadja el. 

 

E g e r, 2018. január 17. 

 

         

        Szabó Róbert 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

  Dr. Barta Viktor 

     Heves Megye Főjegyzője 

 

 

Közgyűlési határozati javaslat: 

 

A Heves Megyei Közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - tekintettel a 30/2012. (III.7.) Korm. 

rendelet 13-15. §-aiban foglalt rendelkezésekre - a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 

tekintetében 2018. évben az igazgatási szünetet az alábbiak szerint határozza meg, rendeli el:  

 

Az igazgatási szünet a nyári időszakban 2018. július 23-tól 2018. augusztus 26-ig, a téli 

időszakban 2018. december 24-től 2019. január 06. napjáig tart. Az igazgatási szünet alatt 

kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított 

alapszabadságának a háromötödét, de az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége 

évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. A Közgyűlés előírja a Főjegyzőnek, hogy 

az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján 

kiadásra kerülő szabadságokat azzal, hogy az igazgatási szünet alatt a szabadság tényleges 

kiadására a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal feladatellátására és a zavartalan ügymenet 

biztosítására tekintettel kerülhet sor.   

 

                                                                      Felelős:  Dr. Barta Viktor főjegyző 

                                                                      Határidő:  értelem szerint 

 
 


