
PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

6/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete 
 

a Petneházai Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó 2014. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről 

 
 
Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Petneházai Közös Önkormányzati Hivatalban (a 

továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és 
munkavállalóra.  

 
2. § A Hivatal 2014. évi munkarendjében 2014. július 14. napjától – 2014. július 25. napjáig 

terjedő időszakra nyári igazgatási szünetet, 2014. december 22. napjától – 2014. 
december 30. napjáig téli igazgatási szünetet tart.  

 
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
       (2) Ez a rendelet 2015. január 1. napján hatályát veszti.  
 
Petneháza, 2014. április 16. 
  
 
 
 
                           Majoros Péter Pál                              Czakó Sándor 
                               polgármester                               címzetes főjegyző                    
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 

való kifüggesztéssel 2014. április 17-én.                             
                                 A levétel időpontja: 2014. április 25-én. 
 
 
 
 
 

                                         Czakó Sándor 
                                      címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 



I N D O K O L Á S 
 

Általános indokolás 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a 
Képviselőtestület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság 
kiadására igazgatási szünetet rendelhet el.  
Az így kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg az érintettek részére megállapított 
alapszabadság 3/5-ét.  
A Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási 
szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, 
valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13-15. §-ai 
tartalmazzák.  
 
 
 

Részletes indokolás 
 

- az 1. §-hoz: meghatározza azon személyek körét (személyi hatály), amelyekre a 
rendeletet alkalmazni kell.  
 

- a 2. §-hoz: a Kormány ajánlására figyelemmel került meghatározásra a nyári és téli 
igazgatási szünet időtartama. 

 
-  a 3. §-hoz: hatályba léptető rendelkezést, valamint hatályon kívül helyező rendelkezést 

tartalmaz.  
 


