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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2023. január 18-i ülésére,  
 
 
 

Tárgy:  A 2023. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 
szóló önkormányzati  rendelet megalkotása   
Előterjesztő: dr. Mészáros Zoltán jegyző  

Napirendi pont:  

 
Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A rendelet elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel. 
 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület!  
Tisztelt Bizottság! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 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.” 

Az igazgatási szünet lehetőséget ad arra, hogy a Hivatal működése költségtakarékosabb legyen, a 
dolgozók által a téli ünnepek körül igénybe venni kívánt évi rendes szabadságok koncentráltabban 
kerüljenek kiadásra, szervezettebbé téve ez által a Polgármesteri Hivatalban történő munkát.  

A fent említettek alapján az előterjesztéshez a rendelettervezet csatolásra kerül. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt 
hatását, a szabályozás várható következményeit.  

 

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében a következők:  

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  

A rendelettervezet várható hatásait tekintve megállapítható, hogy negatív gazdasági, költségvetési 

kihatásai nincsenek. 

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei:  

A rendelettervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségi következményei 

nincsenek  

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

Az adminisztratív terhek a szabályozás módosításának az elfogadásával nem nőnek.  

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei  
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A rendelet megalkotására a jelenleg hatályban levő jogszabályokhoz történő aktualizálás miatt 

szükséges. 

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek  

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre 

állnak. 

 

 

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet 
elfogadására! 
 
 
 
Halásztelek, 2023. január 9. 
 

 

                                                                                                      ……………………….. 

                                                                                                   dr. Mészáros Zoltán Jegyző 
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Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (I. 19.) önkormányzati 
rendelete 

a 2023. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 
(1) bekezdés c) pontjában rögzített feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a 2023. évre vonatkozó 
igazgatási szünet elrendeléséről a következőket rendeli el: 

1. § 

E rendelet hatálya kiterjed Halásztelek Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) által 
foglalkoztatott munkavállalókra, a Konyha munkavállalói kivételével. 

2. § 

A Hivatal 2023. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2023. július 31. napjától 2023. 
augusztus 11. napjáig tart, mely időszak alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. 

3. § 

A Hivatal 2023. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2023. december 27. napjától 2023. 
december 29. napjáig tart, mely időszak alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. január 1-jén hatályát veszti.
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Végső előterjesztői indokolás 

A köztisztviselőkre vonatkozó rendes szabadság kiadásának céljából, az igazgatási szünet 
meghatározása miatt szükséges a rendelet megalkotása. 

 


