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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi
X
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi
X
Határozati javaslat a bizottság számára:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
a) Igazgatási szünet
A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik
elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság
kiadásának előrelátható ütemezése. Az igazgatási szünet az európai uniós gyakorlatban, illetőleg
a hazai igazságszolgáltatásban már kialakított szabályozásához hasonló metódusként került
bevezetésre. A jogintézmény alkalmazásával a munkáltató által áttekinthetővé és racionálisan
tervezhetővé válhat a munkavégzés folyamata, illetőleg elkerülhetőek olyan gyakorlati
problémák, mint a ki nem adott szabadságok több éven át tartó felhalmozódása. A közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése
alapján a képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság
kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.
A Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi tervének a családos köztisztviselőkre vonatkozó
juttatások, kedvezmények biztosításáról szóló 5. i)-j) pontja alapján a munkáltató a nyári és téli
igazgatási szünet képviselő-testület elé történő előterjesztésével támogatja a munkatársak iC

kiemelten a családosok és a 40 év feletti köztisztviselők - rekreációját. A munkaidő kedvezmény
igénybevétele nem veszélyeztetheti a köztisztviselő feladatainak ellátását.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. óta rendel el igazgatási szünetet
a nyári, valamint a karácsonyi ünnepek időszakára. Az igazgatási szünet a szabadságok kiadása
szempontjából sikeresnek bizonyult. Tekintettel arra, hogy a lakosság több fórumon is értesítésre
került a Polgármesteri Hivatal megváltozott munkarendjéről, és a halaszthatatlan ügyek
intézésére ügyelet biztosított volt, így az ügyintézésben fennakadást nem okozott. A
közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről
szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. §-15. §-a rendelkezik az igazgatási szünetre
vonatkozó kormányajánlásról, mely szerint a szünet időtartama nyáron öt egybefüggő naptári
hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, télen két egybefüggő naptári hét,
amely január l-jét közvetlenül követő vasárnapig tart. Az igazgatási szünet időszaka alatt az
esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. A munkáltató az igazgatási
szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő
szabadságot.
A hivatalvezetővel egyeztetve javasolom igazgatási szünet elrendelését 2018. évre vonatkozóan
is, az alábbiak szerint:
•
•

a nyári igazgatási szünet időpontjának a 2018. augusztus 06. és 2018. augusztus 17.
közötti időszakot (10 munkanap) tartom megfelelőnek,
a téli igazgatási szünet időpontjának a 2018. december 27. és 2019. január 4. közötti
időszakot (5 munkanap) javasolom.

Az igazgatási szünet alatt biztosítani kell a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a
lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervezeti egységek esetében a folyamatos
feladatellátást. Az eddigi évek gyakorlata szerint a halaszthatatlan ügyek intézésére a nyári,
illetve téli igazgatási szünet idejére ügyeletet biztosít a Hivatal (például: halálozások
anyakönyvezése, katasztrófahelyzet bekövetkezése stb.), melynek részletszabályai jegyzői
utasításban kerülnek szabályozásra.
Fentieken túl az ünnep méltó megünneplése, az arra való felkészülés érdekében javasolom
igazgatási szünet elrendelését mindenszentek napja előtt 2018. október 31-ére, a reformáció
emléknapjára is.
b) Az általánostól eltérő munkaidő beosztás megállapítása
A nemzetgazdasági miniszter 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló
9/2017. (V. 19.) NGM rendelete értelmében a 2018. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár
szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő:
a) március 10., szombat munkanap
március 16., péntek pihenőnap
b) április 21., szombat munkanap
április 30., hétfő pihenőnap
c) október 13., szombat munkanap
október 22., hétfő pihenőnap
d) november 10., szombat munkanap
november 2., péntek pihenőnap
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e) december 1., szombat munkanap
december 24., hétfő pihenőnap
f) december 15., szombat munkanap
december 31., hétfő pihenőnap
Az előző évben kialakított gyakorlat szerint a hivatalvezetés szombati zárva tartás mellett, az
ezen munkanapokra eső munkaidő ledolgozását a Kttv. 91. § (4) bekezdése alapján az általános
munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás megállapításával kívánja biztosítani.
a) 2018. március 02. (péntek)
2018. március 09. (péntek)

8.00-16.00 óráig
8.00-16.00 óráig

ügyfélfogadás 14.00 óráig
ügyfélfogadás 14.00 óráig

b) 2018. május 11. (péntek)
2018. május 18. (péntek)

8.00-16.00 óráig
8.00-16.00 óráig

ügyfélfogadás 14.00 óráig
ügyfélfogadás 14.00 óráig

c) 2018. szeptember 07. (péntek) 8.00-16.00 óráig
2018. szeptember 14. (péntek) 8.00-16.00 óráig

ügyfélfogadás 14.00 óráig
ügyfélfogadás 14.00 óráig

d) 2018. október 05. (péntek)
2018. október 12. (péntek)

8.00-16.00 óráig
8.00-16.00 óráig

ügyfélfogadás 14.00 óráig
ügyfélfogadás 14.00 óráig

e) 2018. november 09. (péntek) 8.00-16.00 óráig
2018. november 16. (péntek) 8.00-16.00 óráig

ügyfélfogadás 14.00 óráig
ügyfélfogadás 14.00 óráig

f) 2018. december 07. (péntek)
2018. december 14. (péntek)

ügyfélfogadás 14.00 óráig
ügyfélfogadás 14.00 óráig

8.00-16.00 óráig
8.00-16.00 óráig

Fenti munkaidő-beosztás szerint az ügyfelek részére biztosított ügyfélfogadási órák száma
meghaladja az átrendezéssel érintett munkanapokra eső ügyfélfogadás idejét. Az így ledolgozott
munkaórák alapján a Hivatal munkatársai az NGM rendelet szerinti szombati munkanapokon
mentesülnek a munkavégzés alól.
c) Polgármester szabadságolási ütemterve
A Kttv. 225/C. §-a alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és
tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett
nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának
mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A jegyző
által vezetett nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
A polgármester részére 2017. évre a - korábbi évről áthozott szabadsággal együtt - 85 munkanap
szabadság került megállapításra, melyből 14 munkanap szabadság került felhasználásra, igénybe
nem vett szabadságnapok száma 71 munkanap. A polgármester tárgyévre járó 39 munkanap
szabadsággal együtt, 2018. évre megállapított szabadság összesen 110 munkanap.
A hivatkozott §-ban foglaltak alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden
év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az
ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe vermi. A polgármester a
szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A
polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben,
vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést
követően veheti igénybe.
Fentiek alapján jelen előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt szabadságolási ütemtervben
foglaltak alapján kérem a 2018. évi szabadságom jóváhagyását.

II. A beterjesztés indoka
Az
igazgatási
szünetről
szóló
rendelet
elfogadása, valamint
a
polgármester
szabadságütemezésének jóváhagyása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.
III.

Döntés célja és pénzügyi hatása

A polgármester a Kttv. 225/C. § (2) bekezdésében alapján fennálló kötelezettségének tesz eleget.
Az igazgatási szünet elrendelése támogatja a szabadságok tárgyévben történő kiadását, továbbá a
takarékossági, gazdaságossági szempontokat is figyelembe veszi, a hivatal működésével járó
költségek ezen időszak alatt csökkennek.
IV.

Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület döntése a Kttv. 225/C. § (1)~(5) bekezdésén; 225/J. § (1) bekezdésén; 232.
§ (3) bekezdésén; az Mötv. 42. § 1. pontján alapul.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat és a rendelet-tervezet elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 2018. évi zárva tartásának időpontjairól a helyben
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a társhatóságokat, felügyeleti szerveket,
valamint a közszolgáltatókat.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2018. május 31.
2. dr. Kocsis Máté polgármester 2018. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét elfogadja,
az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és részére összesen 19 munkanapot
kiad.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2018. február 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Pénzügyi Ügyosztály/
Budapest, 2018. február 14.
dr.
polgármester
Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
aljegyző

1. sz. melléklet
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
,/2018. (

) önkormányzati rendelete

2018. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés d) pontjában,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 232. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet személyi hatálya kiteljed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Polgármesteri Hivatallal (továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló
valamennyi köztisztviselőre és ügykezelőre, a Hivatal valamennyi munkavállalójára, a
polgármesterre, az alpolgármesterekre, a különleges foglalkoztatási állományba
tartozókra, a prémiumévek programban részt vevő köztisztviselőkre.

2.§

(1) A Hivatal 2018. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2018. augusztus 06.
napjától 2018. augusztus 17. napjáig tart.
(2) A Hivatal 2018. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2018. december 27.
napjától 2019. január 4. napjáig tart.
(3) Az (l)-(2) bekezdésben foglaltakon túl a Hivatal munkarendjében igazgatási szünet
2018. október 31.

3.§

Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba és 2019. január 05. napján hatályát
veszti.

Budapest, 2018. február

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

INDOKOLÁS
az 1. §-hoz
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 232. § (3)
bekezdése alapján a képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes
szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság
nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

a 2. §-hoz
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről
szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. §-15. §-a rendelkezik az igazgatási szünetre
vonatkozó kormányajánlásról, mely szerint a szünet időtartama nyáron öt egybefüggő naptári
hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, télen két egybefüggő naptári hét,
amely január l-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.

a 3. §-hoz

A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.
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