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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 53. § (5) 
bekezdése, valamint a 30/2012. (III.7.) Kormányrendelet (a továbbiakban 
Kormányrendelet) 13. §-a szabályozza a tárgyévi igazgatási szünet 
időpontjának meghatározására vonatkozó előírásokat. A szabályok alapján a 
testület minden évben külön döntéssel állapítja meg egyrészt a nyári időszakra 
vonatkozóan – minden év augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapot 
megelőző 5 héten belül egybefüggő háromhetes időszakban -, másrészt a téli 
időszakra - minden év decemberének utolsó két hetében az ünnepekhez 
igazodóan – az igazgatási szünet idejét. A szabadság kiadásakor a 2011. évi 
CXCIX. törvény 232. § előírására figyelemmel kell eljárni. 
A Kormányrendelet 14. §-a értelmében az államigazgatási szerv hivatali 
szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, 
hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a 
lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos 
feladatellátást. 
 
Javaslom, hogy 2023. évben a nyári igazgatási szünet július 17-től kezdődő 
augusztus 18-ig tartó 5 hetes időszakon belül július 31. hétfőtől augusztus 18. 
péntekig terjedő 3 egybefüggő hétre szóljon, a 2023. évi téli igazgatási szünet 
pedig december 18. hétfőtől  kezdődően december 29. péntekig legyen 
elrendelve. 
A nyári igazgatási szünet összesen 19 nap, ebből 15 munkanap, a téli igazgatási 
szünet összesen 12 nap, ebből 8 munkanap. 
Az igazgatási szünet meghatározása szükséges a 2023-évi szabadságolási terv 
határidőben (2023. február 28.) való elkészítéséhez. Amennyiben a 2022-es 
évhez hasonlóan a jövőben külön jogszabály kerül megalkotásra a tárgyban, 
úgy szükségessé válhat a Képviselő-testület határozatának módosítása. 
 
 
Budapest, 2023. január 17. 
 

 
 
 

dr. Vincze Anikó 
jegyző 
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Határozati javaslat 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 30/2012. 
(III.7) Kormányrendelet 13. §-a, valamint a 25/2014. (XI.28.) önkormányzati 
rendelet 53. § (5) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
2023. évben a nyári időszakban július 31-től augusztus 18-ig, a téli időszakban 
december 18-tól december 29-ig igazgatási szünet miatt zárva tart. A 
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásához szükséges 
intézkedések megtételéről, - a 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ára figyelemmel 
- gondoskodjon, valamint a lakosságot és a társszerveket határidőben értesítse. 
 
Határidő:     2023. december 31. 
  
Felelős:      Borbély Lénárd, polgármester 
 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Vincze Anikó, jegyző 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület egyszerű többségű 
támogató szavazata szükséges.  
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