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Tisztelt Közgyűlés! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) 
bekezdése felhatalmazást ad a közgyűlés számára, hogy a rendes szabadság kiadására – az 
önkormányzati hivatalban dolgozók részére – igazgatási szünetet rendeljen 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 – a nyári időszakban 2018. július 23-tól 2018. 
augusztus 26-ig, a téli időszakban 2018. december 21-től 2019. január 3. napjáig tart. A Kttv. 232. § 
(3) bekezdése szerint az igazgatási szünet alatt kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a 
köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. Az eddigi gyakorlatot, és a 
megyei aljegyző javaslatát figyelembe véve célszerűnek tartom nyári igazgatási szünet ,,beiktatását”, 
azonban téli elrendelése – a várható munkaszüneti napok száma és az év végi feladatok miatt – nem 
indokolt. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 
 
Salgótarján, 2018. május 3. 
 
 

Skuczi Nándor 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal  
igazgatási szünetének meghatározására 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 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 Nógrád Megyei Önkormányzati 
Hivatal tekintetében 2018. évben július 23-tól augusztus 26-ig határozza meg az igazgatási szünet 
időszakát.  

 
2. A Közgyűlés utasítja a megyei aljegyzőt, hogy az igazgatási szünet időszakára figyelemmel 

határozza meg, illetve módosítsa a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságokat azzal, 
hogy az igazgatási szünet alatt a szabadság tényleges kiadására a hivatal feladatellátására és a 
zavartalan ügymenet biztosítására tekintettel kerülhet sor. 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: dr. Langár Ágnes, Nógrád megyei aljegyző 

 
Salgótarján, 2018. június 14. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Langár Ágnes 
Nógrád megyei aljegyző 

 

 


