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Tokod Nagyközség Jegyzője 
2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53. 

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120 

          

                            6. napirendi pont 

Előadó: dr. Gál Gabriella 

  

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. május 18-ai rendes ülésére  

Az igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

A Tokodi Polgármesteri Hivatalban a szabadságok kiadása miatt minden 

évben igazgatási szünetet rendelünk el. A Hivatal ebben az időszakban zárva 

tart, így a köztisztviselők pihenése, a kötelező szabadságok egy részének 

kiadása biztosítható. Az igazgatási szünet idejére telefonos ügyeleti rendszert 

tartunk fenn, hogy rendkívüli esetben intézkedni tudjunk. 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) 

bekezdése értelmében a Képviselő-testület – 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 

(15 nap). 

 

A Kormány a 30/2012. (III. 7.) rendeletének 13. §-ában az igazgatási szünet 

időtartamára a következő időintervallumot határozta meg: 

- nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át követő 

vasárnapig tart; 

- télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő 

vasárnapig tart. 

 

 

Fent leírtak és a Hivatal által végzett feladatok ellátására figyelemmel az 

igazgatási szünet időpontjára a következők szerint teszek javaslatot: 

 

Nyári igazgatási szünet: 2015. július 20. napjától – 2015. július 31. napjáig 

Téli igazgatási szünet: 2015. december 21. napjától – 2015. december 31. 

napjáig. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a következő határozati 

javaslatot. 
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Határozati javaslat: 

…/2015. (V. 18.) önkormányzati határozat 

 

1. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július 

20. napjától 2015. július 31. napjáig, valamint 2015. december 21. 

napjától 2015. december 31. napjáig igazgatási szünetet rendel el a 

Polgármesteri Hivatalban. A nyári igazgatási szünetet követő első 

munkanap 2015. augusztus 3-a. A téli igazgatási szünetet követő első 

munkanap 2016. január 4-e. 

 

2. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt az igazgatási szünettel kapcsolatos ügyeleti rendszer 

megszervezésére és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Gál Gabriella jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

Tokod, 2015. május 8. 

 

 

         dr. Gál Gabriella 

                   jegyző 
 


