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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
 

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 2020. FEBRUÁR 13-ÁN TARTANDÓ 

 

 SOROS ÜLÉSE  

10. NAPIRENDI PONTJÁHOZ 

 

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2020. FEBRUÁR 14-én TARTANDÓ SOROS ÜLÉSÉNEK  

7. NAPIRENDI PONTJÁHOZ 

 

a 2020. évi igazgatási szünet elrendelése tárgyában 
(Előterjesztő: Nagyné Hartman Éva jegyző) 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik 

elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság 

kiadásának előrelátható ütemezése. 

 

Az igazgatási szünet alkalmazásával a munkáltató által áttekinthetővé és racionálisan 

tervezhetővé válhat a munkavégzés folyamata, illetőleg elkerülhetők olyan gyakorlati 

problémák, mint a ki nem adott szabadságok több éven át tartó felhalmozódása. A 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. (3) 

bekezdése alapján a képviselő-testület- a Kormány ajánlásának figyelembevételével- a rendes 

szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el képviselő-testület, a kormányhivatal 

ajánlása szerint határozat formájában. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem 

haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. 

 

 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. január 28-i 

Képviselő-testületi ülésen az 1/2020. (I. 29.) számú önkormányzati rendeletében döntött az 

igazgatási szünet elrendelése mellett.  

 

Mivel a képviselő-testület erről határozatot hozhat, nem szükséges rendeletet alkotni, ezért 

javaslom a fenti számú rendelet hatályon kívül helyezését és az igazgatási szünet 

időpontjainak változatlanul hagyása mellett a határozati javaslat elfogadását! 

 

 

Nyírábrány, 2020. február 5.  

 

Nagyné Hartman Éva s. k. 

jegyző 
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TERVEZET! 

 

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

 

a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § Hatályát veszti Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. 

évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete.  

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

Nyírábrány, 2020. február 13.  

 

 

          Nagy Lajos s. k.        Nagyné Hartman Éva s. k. 
           polgármester             jegyző 

 

 

A rendeletet kihirdetve: 

 

Nyírábrány, 2020. február 14.    Nagyné Hartman Éva s. k. 

               jegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

 

Rendelet-tervezet megnevezése …./2020. (... ...) önkormányzati rendelet-

tervezete 

   a 2020. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről 

 

 

Társadalmi hatás Nincs. 

Gazdasági hatás Nincs. 

Költségvetési hatás Nincs 

Környezeti következmények Nincs. 

Egészségi következmények Nincs 

Adminisztrációs terhek Nincs 

A rendelet megalkotásának szükségessége Törvényi megfelelés. 

A jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Nincs 

A rendelet alkalmazásához szükséges 

- személyi feltételek Rendelkezésre állnak 

- szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak 

- tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak 

- pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak 

 

Nyírábrány, 2020. február 5.  

 

 

Nagyné Hartman Éva s. k.  

                 jegyző 
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INDOKOLÁS 

 

 

Általános indoklás 

 

A 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről határozati formában kell döntenie a képviselő-

testületnek, ezért szükséges az 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése. A rendelet tervezet arra irányul, hogy a 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendeletet 

hatályon kívül helyezze. 

Részletes indoklás 

 

 

1. § 

 

Az 1/2020. (I.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyező rendelkezését tartalmazza. 

 

2. § 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

 

Nyírábrány, 2020. február 5.  

 

          Nagyné Hartman Éva s. k.   

     jegyző 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

____/2020. (II. 13.) önkormányzati határozata 

 
a 2020. évi igazgatási szünet elrendelése tárgyában 

 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Nyírábrányi kirendeltségén foglalkoztatott 

valamennyi köztisztviselőre, a hivatal feladataira és munkarendjére tekintettel: 

 

2020. augusztus 29.   szombat      (1 munkanap) 

Nyári igazgatási szünet: 2020. augusztus 3-tól-2020. augusztus 7-ig. (5 munkanap) 

2020. december 12.  szombat     (1 munkanap) 

Téli igazgatási szünet:    2020. december 28-tól-2020. december 31-ig (4 munkanap) 

 

igazgatási szünetet tart. 

 

A munkavállalók a fenti időpontok figyelembe vételével igénylik a szabadságukat, és a 

munkáltató erre figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő 

szabadságot. 

 

Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás szünetel, azonban a Hivatal ügyeletet tart hétfőtől 

péntekig 08.00- 12.00 óráig. 

 

 

 

Határidő:  Szabadságolási terv tekintetében: 2020. február 28. 

Felelős:  Nagyné Hartman Éva jegyző 
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TERVEZET! 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

 

a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

Fülöp község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

 Hatályát veszti Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi 

igazgatási szünet elrendeléséről szóló 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete.  

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

      Hutóczki Péter  s. k.        Nagyné Hartman Éva s. k. 

           polgármester             jegyző 

 

 

A rendeletet kihirdetve: 

 

Fülöp, 2020. február ….     Nagyné Hartman Éva s. k. 

               jegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

 

Rendelet-tervezet megnevezése …./2020. (... ...) önkormányzati rendelet-

tervezete 

   a 2020. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről 

 

 

Társadalmi hatás Nincs. 

Gazdasági hatás Nincs. 

Költségvetési hatás Nincs 

Környezeti következmények Nincs. 

Egészségi következmények Nincs 

Adminisztrációs terhek Nincs 

A rendelet megalkotásának szükségessége Törvényi megfelelés. 

A jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Nincs 

A rendelet alkalmazásához szükséges 

- személyi feltételek Rendelkezésre állnak 

- szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak 

- tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak 

- pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak 

 

Fülöp, 2020. február 5.  

 

 

Nagyné Hartman Éva s. k.  

                 jegyző 
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INDOKOLÁS 

 

 

Általános indoklás 

 

A 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről határozati formában kell döntenie a képviselő-

testületnek, ezért szükséges az 2/2020. (I.30) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése. A rendelet tervezet arra irányul, hogy a 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendeletet 

hatályon kívül helyezze. 

Részletes indoklás 

 

 

1. § 

 

Az 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyező rendelkezését tartalmazza. 

 

2. § 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 

 

Fülöp, 2020. február 5.  

 

          Nagyné Hartman Éva s. k.   

     jegyző 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

____/2020. (II. 13.) önkormányzati határozata 

 
a 2020. évi igazgatási szünet elrendelése tárgyában 

 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Nyírábrányi kirendeltségén foglalkoztatott 

valamennyi köztisztviselőre, a hivatal feladataira és munkarendjére tekintettel: 

 

2020. augusztus 29.   szombat      (1 munkanap) 

Nyári igazgatási szünet: 2020. augusztus 3-tól-2020. augusztus 7-ig. (5 munkanap) 

2020. december 12.  szombat     (1 munkanap) 

Téli igazgatási szünet:    2020. december 28-tól-2020. december 31-ig (4 munkanap) 

 

igazgatási szünetet tart. 

 

A munkavállalók a fenti időpontok figyelembe vételével igénylik a szabadságukat, és a 

munkáltató erre figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő 

szabadságot. 

 

Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás szünetel, azonban a Hivatal ügyeletet tart hétfőtől 

péntekig 08.00- 12.00 óráig. 

 

 

 

Határidő:  Szabadságolási terv tekintetében: 2020. február 28. 

Felelős:  Nagyné Hartman Éva jegyző 

 

 

 


