
1. oldal, összesen: 2 

ELŐTERJESZTÉS - 2. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2021. július 6. 

A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 

Az előterjesztést készítette: jegyző 

Előterjesztő: polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

A tárgyalandó témakör tárgya: IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSE 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a Polgármesteri Hivatalban a 

2021. évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről. 

 

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik 

elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság 

előrelátható ütemezése, valamint az egyre gyarapodó ki nem adott szabadságok 

felhalmozódásának elkerülése.  

 

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

napot). Az államigazgatási szervekre nézve kötelező igazgatási szünetre vonatkozó 

részletszabályokat a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási 

szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, 

valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 

rendelet) tartalmazza. 

 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

- 

 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése 

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

tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről 

szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 

 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE 

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

 

- 
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6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET 

 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2021. (07.06.) határozata 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a Nagymarosi 

Polgármesteri Hivatalban 2021. július 26. napjától 2021. augusztus 19. napjáig igazgatási 

szünetet rendel el. Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal ügyeletet tart. 

 

A Polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot 

tájékoztassa. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Jegyző 

 

 

7. MELLÉKLET  

- 

 

Nagymaros, 2021. július 1. 

 

 …  

polgármester 

előterjesztő 

… 

jegyző 

ellenjegyző 

 


