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Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. november 22-i ülésére 

Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése tárgyú 

159/2022. (X.20.) önkormányzati határozat módosítása 

Üsz.: LMKOH/13618-2/2022. 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 

Hivatal 2022. évi munkarendjében 2022. december 27. keddtől 2023. január 2. hétfőig igazgatási 

szünetet rendel el 2022. október 20-i ülésén. Az akkori előterjesztés tartalmazta - a döntés 

időpontjában hatályos - tárgyra vonatkozó jogszabályi hátteret.  

 

2022. november 10-én megjelent a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok 

képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti 

szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet, melynek főbb rendelkezései a következők:  

 

„1. § (1) A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre 

alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése szerinti időszakra igazgatási szünetet (a 

továbbiakban: igazgatási szünet) rendelhet el 

…. 
b) a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közös önkormányzati 

hivatala, a főpolgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal és a közterület-felügyelet (a 

továbbiakban együtt: helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatala) tekintetében a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete. 
(2) Az igazgatási szünet elrendelése esetén figyelembe kell venni 

a) a munkahely és az álláshelyen ellátott feladatok, illetve a munkakörök sajátosságait, 

b) azt, hogy az igazgatási szünet ne okozzon a különleges jogállású szerv, illetve a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete hivatala közfeladatainak ellátásában aránytalanul nagy sérelmet, 

és 

c) azt, hogy a különleges jogállású szerv, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatala 

halaszthatatlan közfeladatainak folyamatos és zavartalan ellátását biztosítani kell. 
……… 

(5) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozatát 

2022. november 30-ig a helyben szokásos módon közzéteszi. 
(6) Az igazgatási szünet elrendelése esetén a Küt. és a különleges jogállású szervre irányadó 

jogszabályok rendelkezéseit, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

(a továbbiakban: Kttv.) és a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalánál foglalkoztatottakra 

irányadó jogszabályok rendelkezéseit az e rendeletben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni. 

2. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles az 

igazgatási szünetre eső valamennyi munkanapra szabadságot kiadni a különleges jogállású 

szervnél, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalánál foglalkoztatott személyek (a 

továbbiakban együtt: foglalkoztatott) részére, azzal, hogy 

a) ebben az esetben nem alkalmazandó a foglalkoztatottra irányadó jogszabály azon 

rendelkezése, amely szerint a szabadság egy részével a foglalkoztatott rendelkezik, 

b) először a 2022. évben esedékes szabadságot kell kiadni, 

c) ha a b) pont szerinti szabadság nem elegendő, a 2023. évben esedékes szabadságot kell kiadni. 

https://njt.hu/m/jogszabaly/2022-369-20-22
https://njt.hu/m/jogszabaly/2022-369-20-22
https://njt.hu/m/jogszabaly/2019-107-00-00
https://njt.hu/m/jogszabaly/2011-199-00-00
https://njt.hu/m/jogszabaly/2011-199-00-00
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…….. 

3. § (1) Az igazgatási szünet időtartama alatt – a foglalkoztatottak vonatkozásában az igazgatási 

szünet alatti munkavégzés munkáltatói jogkör gyakorlója általi elrendelése kivételével – a 

különleges jogállású szerv, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala feladatait 

nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik. 

(2) Az igazgatási szünettel érintett különleges jogállású szerv, illetve helyi önkormányzat 

képviselő-testületének hivatala tekintetében az igazgatási szünet időtartama nem számít bele 

a) az előtte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, 

b) azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben félként vesz részt, 

c) a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe, 

d) az általa megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének 

határidejébe, 

e) az e rendelet hatálya alá nem tartozó szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési határidejébe, 

amelyben ügyfélként vesz részt, illetve amely vele szemben indult, vagy amely igazgatási szünet 

alatti megkeresésével jár, 

f) az adott szerv, illetve annak vezetője által indított bármely jogorvoslati eljárás 

kezdeményezésnek határidejébe, valamint 

g) a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint a postai 

szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes 

szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai 

szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. 

rendelet 31. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendelkezésre tartási határidőbe. 
(3) Az (1) bekezdés különleges jogállású szerv, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testületének 

hivatala feladatainak ellátására vonatkozó rendelkezését, valamint a (2) bekezdést az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 11. §-

a szerinti automatikus döntéshozatali eljárásban nem kell alkalmazni. 

(4) A (2) bekezdés d) pontja alkalmazása esetén az érintett kötelezettségvállalás pénzügyi 

teljesítésének 2023. évre áthúzódó összegét a különleges jogállású szerv és a fejezeti kezelésű 

előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványának kell tekinteni, ha a pénzügyi teljesítés 

legkésőbb 2023. január 31-én megtörténik. 

(5) Az igazgatási szünet időtartama alatt az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 84. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.”  

 

Ez a Kormányrendelet a kihirdetését követő napon már hatályba is lépett és 2023. január 9-én majd 

hatályát veszti. 

 

Tájékoztatásul jelzem, hogy a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási 

szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.)  (továbbiakban: Kit.) 

Korm. rendelet 1 §-a alapján a Kormány kormányzati igazgatási szünetet rendelt el a külképviseletek 

kivételével valamennyi, a Kit. 2. § (1) bekezdése szerinti kormányzati igazgatási szervre. Az 

igazgatási szünet 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tart, melynek során a 

munkáltatói jogkör gyakorlója köteles az igazgatási szünetre eső valamennyi munkanapra 

szabadságot kiadni a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott személyek részére.  

 

A Kit. 2. §-a alapján a kormányzati igazgatási szervek az alábbiak:  

„(1) Kormányzati igazgatási szerv: 

a) a központi kormányzati igazgatási szervek és ezek területi, helyi (a továbbiakban együtt: 

területi) szervei, és 

b) a területi kormányzati igazgatási szervek. 

 

https://njt.hu/m/jogszabaly/2012-159-00-00
https://njt.hu/m/jogszabaly/2012-335-20-22
https://njt.hu/m/jogszabaly/2012-335-20-22
https://njt.hu/m/jogszabaly/2012-335-20-22
https://njt.hu/m/jogszabaly/2015-222-00-00
https://njt.hu/m/jogszabaly/2016-451-20-22
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(2) Központi kormányzati igazgatási szerv: 

a) a Kormány, 

b) 

c) a minisztérium, 

d) a kormányzati főhivatal, és 

e) a központi hivatal. 

(3) Kormányzati főhivatal: 

a) a Központi Statisztikai Hivatal, 

b) 

c) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, és 

d) 

(4) Területi kormányzati igazgatási szervek a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a 

továbbiakban együtt: kormányhivatal).” 

 

Azzal a Kormányzati szándékkal összhangban - mely szerint mindent meg kell tenni az 

energiaköltségek csökkentése érdekében és ezen elvek mentén az oktatási téli szünet 

időtartamát, továbbá a Kormányzati szervekre vonatkozó igazgatási szünet időtartamát 2022. 

december 22- 2023. január 6. közötti időszakban határozták meg – javasolom, hogy a 

Hivatalnál is igazodjunk ehhez az időtartamhoz, melynek érdekében az alábbi határozat 

tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:  

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

…/2022. (…) ÖH 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése tárgyú 

159/2022. (X.20.) önkormányzati határozat módosítása   

      Határozat 

 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 159/2022. (X.20.) 

önkormányzati határozatával a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi 

munkarendjében 2022. december 27. keddtől 2023. január 2. hétfőig elrendelt igazgatási szünetet 

az alábbiak szerint módosítja.  

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 

Hivatal 2022. évi munkarendjében 2022. december 22. csütörtöktől 2023. január 6. péntekig  

rendel el igazgatási szünetet, amennyiben azzal Felsőlajos Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2022. november 28-i soros ülésén egyetért.  

 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyebekben a 159/2022. (X.20.) 

önkormányzati határozatának 2)-3) pontját változatlan formában fenntartja.  

Felelős: Képviselő-testület, ill. jegyző 

Határidő: 2022. november 22. 

 

Lajosmizse, 2022. november 15. 

 

Basky András sk. 

   polgármester 


