
Iktatószám: Bsz/          -  /2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 29-én 

tartandó nyílt ülésére 

 

Tárgy: Igazgatási szünet elrendelése a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatalban 

        

 

A különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek 

hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról 

Magyarország Kormánya rendeletet alkotott. 

 

A 460/2022. (XI. 10.) Korm. Rendelet 1 § (1) bek. b./ pontja alapján a Képviselő-testület 

rendelheti el a hivatala tekintetében az igazgatási szünetet. A döntésnél figyelembe kell venni, 

hogy a szünet: 

- Csak 2022.december 22- 2023. január 6-ig rendelhető el, 

- A közfeladatok ellátásában aránytalanul nagy sérelmet ne okozzon, 

- A halaszthatatlan közfeladatok folyamatos és zavartalan ellátását biztosítani kell. 

 

Az így meghozott határozatot november 30-ig közzé kell tenni a helyben szokásos módon. Az 

igazgatási szünet időtartama nem számít bele /függőbe tartás/ sem az ügyintézési, sem a 

bírósági eljárási, sem pedig a szerződések végrehajtásának határidejébe. 

Az elektronikus ügyintézés sem működik!  

A foglalkoztatottaknak az igazgatási szünet minden munkanapjára szabadságot kell kiadni 

(először a 2022. évre esedékes, ha az nem fedezi, akkor a 2023.évre járó szabadság terhére). 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója – rendkívüli munkavégzésre adható ellenérték nélkül, akár a 

székhelytől eltérő - munkavégzést rendelhet el. 

A Kormányrendelet 2023. január 9-én hatályát veszti. 

 

A Képviselő-testület korábban ezt rendeletalkotással rendezte, a Korm. rendelet és jogalkotási 

elvek alapján jelenleg normatív határozat meghozatala szükséges, amely annyiban tér el a 

rendelettől, hogy az állampolgárok jogait és kötelességeit nem érinthetik. Más tekintetben 

(közlés, ill. közzététel.) tekintetében az intézkedési kötelezettség a rendelettel azonos. 

A határozati javaslatot az előterjesztés tartalmazza.  

 

Balatonszemes, 2022. november 25. 
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Határozati javaslat: 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

......./2022.(X.29.) önkormányzati határozata 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 460/2022. (XI.10.) Korm. 

Rendelet 1.§ (1) bek. b./ pontja szerint a közös fenntartású Balatonszemesi Közös 

Önkormányzati Hivatalában 

 

2022.december 22- 2023. január 6-ig igazgatási szünetet rendel el. 

 

A szünet idején a székhely,- és a kirendeltség helyén lévő hivatalok zárva tartanak, az 

ügyintézés minden formája szünetel. 

 

A jelen normatív határozat kiterjed:  

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatalában - és annak Balatonőszödi Kirendeltségén 

foglalkoztatottakra, s az általuk végzett – tevékenységre.  

A feladatellátás szüneteltetése ideje alatt kizárólag a folyamatos és zavartalan működést 

biztosító, halaszthatatlan azon közfeladatok teljesítése történik, amelyek elmaradása egyébként 

aránytalan sérelemmel járna. 

Az igazgatási szünet idején e körbe tartozó munka elrendeléséről a jegyző gondoskodik. 

A normatív határozatot az önkormányzatok honlapjain és a helyben szokásos (hirdetőtáblán, 

bejárati ajtókon kifüggesztéssel) közzé kell tenni, amely tartalmazza a halaszthatatlan esetben 

értesítendő személy elérhetőségét is. 

 

 Határidő: közzététel: 2022.11.30, végrehajtás: 2023. január 6. 

 Felelős: Dr. Glöckler Ferenc jegyző 

 

Dr. Glöckler Ferenc jegyző  

Jegyző 


