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Előterjesztés 
a Hatvani Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint a Kormány igazgatási 
szünetet rendelt el a központi kormányzati igazgatási szervek és ezek területi, helyi (a továbbiakban 
együtt: területi) szervei, és a területi kormányzati igazgatási szerveknél 2022. december 22. napjától 
2023. január 6. napjáig. Az igazgatási szünet időtartama alatt a kormányzati igazgatási szervek 
feladataikat nem látják el, és az ügyfélfogadás nem működik. 
 
A különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál 
elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 
10.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala (a 
továbbiakban: hivatal) tekintetében a helyi önkormányzat képviselő-testülete igazgatási szünetet 
rendelhet el a fenti időtartamban, azaz 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig. 
A képviselő-testületnek az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozatát 2022. november 30-ig 
a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
A munkáltatói jogkör gyakorlója (jegyző) köteles az igazgatási szünetre eső valamennyi 
munkanapra szabadságot kiadni a hivatalnál foglalkoztatott személyek 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. 
Az igazgatási szünet időtartama alatt – a foglalkoztatottak vonatkozásában az igazgatási szünet 
alatti munkavégzés munkáltatói jogkör gyakorlója általi elrendelése kivételével – a hivatal a 
feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik. 
 
A sokszorosára emelkedett energia árakra tekintettel javaslom, hogy a Hatvani Polgármesteri 
Hivatalban rendeljen el igazgatási szünetet a Tisztelt Képviselő-testület a kormányzati igazgatási 
szünethez igazodóan. Így az igazgatási szünet időtartama alatt csak temperáló fűtésre lenne szükség 
a hivatal épületeiben, ami várhatóan jelentős megtakarítással járna az önkormányzatnak. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni. 

Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a különleges jogállású szerveknél és a helyi 
önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó 



 

 
 
 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a Hatvani 
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el 2022. december 22. napjától 2023. január 6. 
napjáig. 
A hivatal épületeiben ezen időtartamban csak temperáló fűtést kell biztosítani. 
A képviselő-testület felkéri Hatvan város jegyzőjét, hogy 2022. november 30. napjáig gondoskodjon 
a határozatnak a helyben szokásos módon történő közzétételéről, valamint tájékoztassa az 
ügyfeleket hirdetményben az igazgatási szünet elrendeléséről legkésőbb 2022. december 15. 
napjáig.   

Határidő: 2022. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. november 17. 
      
                                                                                                                                                                    

                                                                                            Horváth Richárd 
        polgármester 
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