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ELİTERJESZTÉS 
 

Pécel Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 
 2011. évi igazgatási szünete tárgyában 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdése. 
lehetıséget ad arra, hogy a képviselı-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet 
rendeljen el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselı adott évre 
megállapított alapszabadságának a háromötödét.  
 
Az igazgatási szünet idıszakának megállapítására az önkormányzatnak rendeletben van 
lehetısége. A Jegyzı az igazgatási szünet idıtartamán belül az egyes szervezeti egységek 
esetében eltérı idıszakban, illetve idıtartamban határozhatja meg a szabadság kiadását, 
illetve kivételét. 
 
A Képviselı-testület 2009-ben és 2010-ben is alkotott rendeletet az igazgatási szünetrıl. A 
korábbiakban július utolsó két hete, valamint decemberben karácsony és szilveszter napja 
közötti idıszak volt kijelölve igazgatási szünetnek. 
A 2011. évben is ezt a gyakorlatot javaslom követni. 
Természetesen ezen idıszakok alatt ügyeletet biztosítunk a hivatalban, és elıre tájékoztatjuk 
az ügyfeleket. 
 
Kérem az alábbi rendeletalkotási javaslat megtárgyalását! 
 
Rendeletalkotási javaslat 
 
Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja Pécel Város önkormányzat 
Képviselı-testületének __/2011. (___) önkormányzati rendeletét Pécel Város 
Polgármesteri Hivatalában 2011. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendelésérıl 
 
Pécel, 2011. február 16. 

 
Szöllısi Ferenc 

Polgármester 
 
A döntés minısített többséget igényel SZMSZ 38. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
Melléklet: Rendelet-tervezet 
Az elıterjesztést készítette: Jeney Erzsébet irodavezetı 
 
SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenırizte: Dr. Székely Attila jogi elıadó 
 
Az elıterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi kifogást nem emelek 
 
 Dr. Csizmadia Julianna Címzetes fıjegyzı 
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Melléklet: 
 

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
__/2011. (___) önkormányzati rendelete 

Pécel Város Polgármesteri Hivatalában 2011. évre vonatkozóan igazgatási szünet 
elrendelésérıl 

 
 
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A§ 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, valamint a köztisztviselık 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbiakat rendeli el: 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed a Pécel Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
(továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott munkavállalókra. 
 

2. § 
 

A Hivatal 2011. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2011. július 18. napjától július 
29. napjáig tart. 
 

3. § 
 

A Hivatal 2011. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2011. december 27. napjától 
2011. december 30. napjáig tart. 
 

Záró rendelkezések 

 

4. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet 2012. január 1. napján hatályát veszti. 
 
 
 

Szöllısi Ferenc 
Polgármester 

Dr. Csizmadia Julianna 
Címzetes jegyzı 

 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. ………….  Dr. Csizmadia Julianna címzetes fıjegyzı 
 


