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Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺízsefoárosi Onkormányzat Képviselő-testületének
6ĺ2016. (II.1 1.) tinkoľmányzatĺ ľendelete

2016. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest Fővĺáros VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testülete a
Magyaľország he|yi önkormanyzatairőI sző|ő 201l. évi CLXXXX. torvény 67. $ (l)
bekezdés d) pontjában, valamint akozszol'gźiatitisztvisetőkľől sző|ő 20|1. évi CXCIX. tv.
232. $ (3) bekezdésében kapott fe|haÍa|mazźs a|apján' az A|aptolrvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkĺirében el1árva a k<jvetkezőket rendeli el:

1.$ A rendelet személyi hatá|ya kiterjed a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat
Polgáľmesteri Hivatallal (továbbiakban: Hivatal) kozszo|gá|ati jogviszonyban á11ó

valamennyi konisnviselőľe és ügykeze|ót e, a Hivatal valamennyi munkavá||a|őjtra, a
polgármesterľe, az alpolgáľmesterekľe, a különleges foglalkoztatási állomĺínyba
tartozőkĺa, a prémiumévek pľogramban részt vevő köztisztviselőkre.

2.$ (1) A Hivatal 2016. évi munkarendjében a nyári igazgatási sziinet 2016. július 25.
napjźńő| 20 I 6. augusztus 07 . napj áig tart.

(2) 
^ 

Hivatal 2016. évi munkaľendjében a téIi igazgatási szünet 2016. đecember 22.
napjától 2017.januáľ 01. napjáig taľt.

3.$ Ezarenđelet20|6. máľcius 1. napjan lép hatálybaés2017.januáľ 02-a1hatá|yátvęszti.

Budapest,2016. február

Danada-Rimán Edina
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INDoKoLÁs

az 1. S-hoz

A kozszolgálati tisztviselőkĺől sző|ő 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 232. s
(3) bekezdése alapján a képviselő-testtilet - a Kormány aján|ásźnak figyelembevételével - a
rendes szabaďság kiadástlra igazgatźsi sziinetet rendelhet e|. Az ilyen módon kiadott ľendes
szabadság nem haladhatja meg akoztisztviselő adott évre megállapított a|apszabađságának a
háromĺjtödét.

a 2. $-hoz

A közszolgá|ati tisztviselők munka- és pihenőidejéľől, az igazgatźlsi szünetrő|, akozszolgźiati
tisztviselőt és a munkáItatőt terhelő egyes kötelezettségekĺől, valamint a távmunkavégzésróI
szőIő 3012012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. $-15. $-a rendelkezlk az igazgatźsi sziinetre
vonatkozó kormanyajánlásról, mely szerint a szĹinet időtaĺama nyáron öt egybefliggo naptźĺri
hét, amely augusztus f}-źtÍ"kozvetlenül kovető vasárnapig tart, télen két egybefiiggő naptári
hét, amely j anuttr 1-jét közvetlenül kovető vasĺírnapig tart'

a 3. $-hoz

A rendelet hatáIyba lépésével kapcsolatos rendelkezéseket tarta|mazza.


