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Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottság véleményezi 

Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport es  Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 
2020.  március  11.  napján Magyarország Kormánya a  40/2020.  (III.  11.)  számú Kormány rendelettel 
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.  A  veszélyhelyzet 
kihirdetésére a koronavírus-járvány miatt volt szükség. 

A  kialakult rendkívüli helyzetben, különösen az iskola-és óvoda bezárásokra, a tömegközlekedési 
eszközök használatára tekintettel, kiemelten fontos volt a Polgármesteri Hivatal vezetése számára, 
hogy a hivatali munkavégzés módja minden munkatárs számára megnyugtató módon kerüljön 
megoldásra. Erre tekintettel a veszélyhelyzet idejére  2020.  márcerNkEletiiti51  2020.  május  31. 
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napjáig  a 3/2020. (III. 23.)  sz. jegyzői utasítással  a  Polgármesteri Hivatalban távmunkavégzés került 
elrendelésre. 

2020.  évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló  2/2020. (I. 31.)  önkormányzati rendelet  2.  §  (2) 
bekezdése  a  nyári igazgatási szünetet  2020.  augusztus  03.  napjától  2020.  augusztus  16.  napjáig tartó 
időszakban, valamint  a 2020.  augusztus  29.  napjában határozta meg.  A  rendelet módosításával ezen 
időszak kerülne hatályon kívül helyezésre.  A  rendelet módosításával felszabadított  11 nap  rendes 
szabadság időtartama más időben  is  igénybe vehető  leime,  ezzel segítve, hogy  a  munkatársak - az 
irányadó jogszabályi rendelkezések keretei között -  a  részükre szükséges időben tudják igénybe 
venni szabadságukat.  A  rendelet módosítás másik szempontja, hogy távmunka idejére elrendelt 
ügyfélfogadási korlátozás megszűnése után  a  nyári igazgatási szünet időtartama alatt erre ismételten 
ne kerüljön sor.  A  téli időszakra meghatározott igazgatási szünetet  a  módosítás nem érinti. 

A  fentiek alapján  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének  2020.  évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló  2/2020. (I. 31.)  önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: Rendelet) úgy módosul, hogy  a  Rendelet  2.  §  (1)  bekezdése hatályát 
veszti. 

II. A  beterjesztés indoka 
Az igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe 
tartozik. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a szabadságok kiadásának racionalizálása.  A  döntésnek pénzügyi hatása nincs.  A 
rendelet elfogadása pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet ismertetése 
A  Képviselő-testület döntése a közszolgálati tisztviselőkről szóló  2011.  évi CXCIX. törvény  232.  § 
(3)  bekezdésén, 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.  §-án, az igazgatási szünettel 
kapcsolatos rendelkezéseken, a Mötv.  42.  §  1.  pontján, a Képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörén alapul. 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelet  1.  §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva a polgármester külön íven rendeletet alkot. 
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Rendeletmódosítás! 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a  2020. 
évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló  2/2020.  (I.  31.)  önkormányzati rendeletét. 

Melléklet: 
1.  sz. melléklet: Rendelet-tervezet 

Fentiek alapján kérem az előterjesztés  1.  számú mellékletét képező rendelet elfogadását. 

Budapest, 2020.  május 

Pikó András 
polgármester 

Törv nyességi ellenőrzés: 

Czukkemé dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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1.  melléklet 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

...../2020.  (V.  28.)  önkormányzati rendelete 

a  2020.  évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló  2/2020.  (I.  31.)  önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere — a koronavírus elleni 
védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló  40/2020.  (III.  11.)  számó. Korm. rendelet  1.  §-a és a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdése 
alapján - a Képviselő-testületnek az Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében meghatározott 
jogalkotói hatáskörében eljárva 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 a következőket rendeli 
el: 

1.§ Hatályát veszti a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testülete  2020.  évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló  2/2020.  (I.  31.)  önkormányzati 
rendeletének  2.  §  (1)  bekezdése. 

Záró rendelkezések 

2. § E rendelet  2020.  május  29.  napján lép hatályba. 

CzukIcerné dr.  Pinter  Erzsébet Pikó  Andras 
jegyző polgármester 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2020.  (L  31.)  önkormányzati rendelete 

2020.  évi igazgatási szünet elrendeléséről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

...../2020.  (V.  28.)  önkormányzati rendelete 

2020.  évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
2/2020. (1. 31.)  önkormányzati rendelet 

módosításáról 
1.  § Hatályát veszti a  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testülete  2020.  évi igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló 2/2020. (I.  31.) 
önkormányzati rendeletének  2.  §  (1)  bekezdése. 

2.  §  (1) A  Hivatal  2020.  évi munkarendjében a 
nyári igazgatási szünet  2020.  augusztus  03. 
napjától  2020.  augusztus  16.  napjáig tartó 
időszak, valamint a  2020.  augusztus  29.  napja. 

(2) A  Hivatal  2020.  évi munkarendjében a téli 
igazgatási szünet a  2020.  december  21. 
napjától  2021.  január  3.  napjáig tartó időszak, 
valamint  2020.  december  12.  napja. 

(2) A  Hivatal  2020.  évi munkarendjében a 
téli igazgatási szünet a  2020.  december  21. 
napjától  2021.  január  3.  napjáig tartó 
időszak, valamint  2020.  december  12.  napja. 

2020.  évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló  2/2020.  (I.  31.)  önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 

...../2020.  (V.  28.)  önkormányzati rendelet indokolása 

1. Általános indokolás 

A  módosító rendelet a Magyarország Komiánya által a  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a következők szerint változtat a  2020.  évi 
igazgatási szünet elrendeléséről szóló  2/2020.  (I.  31.)  önkormányzati rendelet jelenlegi szabályain. 

2. Részletes indokolás 

1.§-hoz 

Az igazgatási szünet időpontjának módosítására vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. 

2. §-hoz 

A  hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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Hatásvizsgálat 

A  rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló  2010.  évi CXXX. 
törvény  17.  §  (1)  bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot:  „A  jogszabály előkészítője — a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a 
Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, 
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. 
Miniszteri rendelet rendelkezhet Úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez." 

A  hatásvizsgálat során a  2.  bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni. 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Elsődleges cél, hogy a Polgármesteri Hivatalban 
elrendelt távmunkavégzés és a veszélyhelyzet idejére létrehozott intézkedési terv megszűnését 
követően a Polgármesteri Hivatal működése visszaálljon az eredeti szabályoknak megfelelően. 
Nyáron az igazgatási szünet visszavonásával az ügyfelek kiszolgálása és az ügyintézés 
folyamatos lesz, nem kerül ismételten sor most már az igazgatási szünet miatt ügyeleti rend 
bevezetésére, az ügyfélfogadás korlátozására.  A  munkavállalók a tényleges igényeiknek 
megfelelően tervezhessék szabadságukat. 

2. Környezeti és egészségi következményei: Nincs környezeti és egészségi következménye. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  A  rendelet megalkotásával az adminisztrációs 
terhek növekedése nem várható. 

4. A  jogszabály megalkotásának szükségessége:  A  koronavírus járvány következtében indokolttá 
vált intézkedések negatív hatásának csökkentése. 

5. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi is pénzügyi feltételek:  A 
személyi, szervezeti, tárgyi, feltételek rendelkezésre állnak, pénzügyi feltétel nincs. 
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