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Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

a) Igazgatasi sziinet

Az onkormanyzati szervek hatekony es zavartalan mukodese megvalositasanak egyik 
elengedhetetlen feltetele a kozszferaban foglalkoztatott munkatarsakat megilletd szabadsag 
kiadasanak elorelathato utemezese. Az igazgatasi sziinet az europai unios gyakorlatban, illetoleg 
a hazai igazsagszolgaltatasban mar kialakitott szabalyozasahoz hasonlo metoduskent kerult 
bevezetesre. A jogintezmeny alkalmazasaval a munkaltato altal attekinthetove es racionalisan 
tervezhetove valhat a munkavegzes folyamata, illetoleg elkeriilhetoek olyan gyakorlati 
problemak, mint a ki nem adott szabadsagok tobb even at tarto felhalmozodasa. A kbzszolgalati 
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tisztviselokrbl szolo 2011. evi CXCIX. torveny (a tovabbiakban: Kttv.) 108. §-a es 232. § (3) 
bekezdese alapjan a kepviselo-testulet - a Kormany ajanlasanak figyelembevetelevel - a rendes 
szabadsag kiadasara igazgatasi szunetet rendelhet el. Az ilyen modon kiadott rendes szabadsag 
nem haladhatja meg a koztisztviselo adott evre megallapitott alapszabadsaganak a haromotodet.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 2008. dta rendel el igazgatasi szunetet 
a nyari, valamint a karacsonyi iinnepek idoszakara. Tekintettel ana, hogy a lakossag tobb 
forumon is ertesitesre keriilt a Polgarmesteri Hivatal igazgatasi szuneterol, a halaszthatatlan 
ugyek intezesere iigyelet biztositott volt, igy az iigyintezesben fennakadast nem okozott. A 
kozszolgalati tisztviselok munka- es pihenoidejerol, az igazgatasi sziinetrol, a kozszolgalati 
tisztviselot es a munkaltatot terhelo egyes kotelezettsegekrol, valamint a tavmunkavegzesrol 
szolo 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. §-15. §-a rendelkezik az igazgatasi szunetre 
vonatkozo kormanyajanlasrol, mely szerint a sziinet idotartama nyaron dt egybefuggo naptari 
het, amely augusztus 20-at kozvetlenul koveto vasamapig tart, telen ket egybefuggo naptari het, 
amely januar 1-jet kozvetlenul koveto vasamapig tart. Az igazgatasi sziinet idoszaka alatt az 
esedekessege eveben ki nem adott szabadsag teljes egesze kiadhatd. A munkaltatd az igazgatasi 
sziinet idoszakara figyelemmel hatarozza meg a szabadsagolasi terv alapjan kiadasra keriilo 
szabadsagot.
A fentiek alapjan javasolom igazgatasi sziinet elrendeleset 2022. evre vonatkozoan is, az 
alabbiak szerint:

• a nyari igazgatasi sziinet idopontjanak a 2022. augusztus 01. es 2022. augusztus 14. 
kozotti idoszakot (10 munkanap), valamint

• a teli igazgatasi sziinet idopontjanak a 2022. december 23. es 2022. december 31. kozotti 
idoszakot (5 munkanap) javasolom.

Az eddigi evek gyakorlata szerint a halaszthatatlan ugyek intezesere a nyari, illetve teli 
igazgatasi sziinet idejere iigyeletet biztosit a Hivatal (peldaul: halalozasok anyakonyvezese, 
katasztrofahelyzet bekovetkezese stb.), melynek reszletszabalyai polgarmesteri - jegyzoi 
egyiittes utasitasban keriilnek szabalyozasra.

b) Az altalanostol elterd munkaidd beosztas megallapitasa

A 2022. evi munkaszuneti napok koruli munkarendrol szolo 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelete 
alapjan a 2022. evi munkaszuneti napok koruli - a naptar szerinti munkarendtbl vald elteressel 
jaro - munkarend a kovetkezo:
a) 2022. marcius 14., hetfd pihendnap

2022. marcius 26., szombat munkanap
b) 2022. oktober 15., szombat munkanap

2022. oktober 31., hetfd pihendnap.

A hivatalvezetes szombati zarva tartas mellett, az ezen munkanapokra eso munkaidd 
ledolgozasat a Kttv. 91. § (4) bekezdese alapjan az altalanos munkarendtol elterd munkaido- 
beosztas megallapitasaval kivanja biztositani.

a) 2022. marcius 04. (pentek) 8.00-16.00 draig iigyfelfogadas 14.00 oraig
2022. marcius 18. (pentek) 8.00-16.00 draig iigyfelfogadas 14.00 draig
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b) 2022. oktober 14. (pentek) 8.00-16.00 oraig ugyfelfogadas 14.00 oraig
2022. oktober 21. (pentek) 8.00-16.00 oraig ugyfelfogadas 14.00 oraig

Fenti munkaido-beosztas szerint az iigyfelek reszere biztositott iigyfelfogadasi orak szama 
meghaladja az atrendezessel erintett munkanapokra eso ugyfelfogadas idejet. Az fgy ledolgozott 
munkaorak alapjan a Hivatal munkatarsai az ITM rendelet szerinti szombati munkanapokon 
mentesiilnek a munkavegzes alol. '

Budapest Fovaros Kormanyhivatala torvenyessegi felhivasaban a rendeletalkotasi gyakorlattal 
kapcsolatban tette az alabbi eszrevetelt.
„A kozszolgalati tisztviseldkrol szolo 2011. evi CXCIX. torveny (a tovdbbiakban: Kttv.) 232. J 
(3) bekezdese valdban feljogositja a kepviseld-testiiletet igazgatasi sziinetet elrendelesere, 
azonban ennek formdjdrdl a torveny kulon nem rendelkezik es e tdrgykorben nines klasszikus - a 
Jszr. 73. J (4) bekezdeseben meghatarozottak szerinti - rendeletalkotasi felhatalmazast 
tartalmazd norma sem. Az igazgatasi szunet alkalmazdsa nem kotelezd, a kepviseld-testulet 
merlegelesi jogkorebe tartozik az errol vald dontes, azonban igazgatasi szunet elrendelese eseten 
a Kormany ajdnlasanak figyelembevetelevel kell eljdrnia, nem tekinthet el a Kttv. 108. §-anak, 
valamint a kozszolgalati tisztviselok munka- es piheno idejerol, az igazgatasi szunetrol, a 
kozszolgalati tisztviseldt es a munkdltatot terheld egyes kotelezettsegekrol, valamint a 
tdvmunkavegzesrol szolo 30/2012. (III. 7.) szamu Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglalt eloirasok 
alkalmazdsdtdl. Fentiekre tekintettel a kepviseld-testulet a jovoben akdr hatarozati formaban is 
rendelkezhet az igazgatasi szunet alkalmazdsdrol. ”

A Budapest Fovaros Kormanyhivatal altal tett eszrevetel alapjan keriil sor az igazgatasi szunet 
elrendeleserol szolo dontes hatarozati formaban valo meghozatalara.

II. A beterjesztes indoka

Az igazgatasi szunetrol szolo dontes a Kepviseld-testulet at nem ruhazhato hataskdrebe tartozik.

III. Dontes celja es penziigyi hatasa

Az igazgatasi szunet elrendelese tamogatja a szabadsagok targyevben torteno kiadasat, tovabba a 
takarekossagi, gazdasagossagi szempontokat is figyelembe veszi, a hivatal mukodesevel jaro 
koltsegek ezen idoszak alatt csokkennek. Penziigyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kepviseld-testulet ddntese a Kttv. 108. §-a es 232. § (3) bekezdesen, valamint a kozszolgalati 
tisztviselok munka- es piheno idejerol, az igazgatasi szunetrol, a kozszolgalati tisztviseldt es a 
munkaltatdt terhelo egyes kotelezettsegekrol, valamint a tavmunkavegzesrbl szolo 30/2012. 
(IIL7.) szamu Korm. rendelet 13-15. § alapul. A Mbtv. 46. § (1) bekezdese es a Budapest 
Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testuletenek a Kepviseld-testulet es 
Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 
(a tovabbiakban: SZMSZ) 13. § (2) bekezdese alapjan az eloterjesztest nyilvanos iilesen kell 
targyalni. A hatarozat elfogadasahoz az SZMSZ 30. § (1) bekezdese alapjan egyszeru tobbseg 
sziikseges.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.



Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek

..../2022. (......) szamu hatarozata

a Polgarmesteri Hivatalban 2022. evi igazgatasi sziinet elrendeleserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a kozszolgalati tisztviselokrol szolo 2011. evi CXCIX. torveny 232. § (3) bekezdese 
alapjan a Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatalban

a) 2022. augusztus 01. es 2022. augusztus 14. napja kozotti idotartamban, tovabba

b) 2022. december 23. es 2022. december 31. napja kozotti idotartamban

igazgatasi sziinetet rendel el;

2. a Polgarmesteri Hivatal 2022. marcius 26. es 2022. oktober 15. napokon zarva tart.

Felelos: jegyzd

Hatarido: 2022. december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg az 1) pont eseteben: Szemelyugyi Iroda

A dontest vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg a 2.) pont eseteben: Kozossegi Reszveteli
Iroda

A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten az eloterjeszto javaslata a kozzetetel modjara: a 
Hivatal 2022. evi zarva tartasanak iddpontjairol a helyben szokasos modon tajekoztassa a 
lakossagot, a tarshatosagokat, felugyeleti szerveket, valamint a kozszolgaltatokat.

Budapest, 2022. februar 7.
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