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Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosĺ Onkormányzat Képviselő.testületének
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Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmĺĺnyzatKépviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő 201I. évi CLXXXIX. torvény 67. $ d)

pontjában, valamint akozszolgáIatitísztviselőkľől szőIő2011. évi Cxctx. törvény 232.5 ę)
bekezdésében kapott fe|hatalmazás alapjźn, az Alaptorvéĺy32. cikk (2) bekęzdésében
meghataĺo zott fe|ađatköľében elj arva a következőket renđeliel:

1.S

A

rendelet személyi hatźiya kiterjed a Budapest Józsęfuiírosi onkormźnyzat
Polgáľmesteri Hivatallal (továbbiakban: Hivatal) kozszolgá|ati jogviszonyban á11ó
valamennyi kĺjztisĺviselőre és ügykeze|ore, aHivatalvalamennyi munkaváI|aIőjźxa, a
polgármesteĺre, az alpolgĺĺľmesteľekĺe,
a ktilĺinleges foglalkoztatási á|lomtnyba
tartozőWa, a prémiumévek programban részt vevő köztisztviselőkľe.

2.$

(1)

A Hivatal 2013. évi munkarendjében anyźnigazgatási
napjátő| 20

(2)

3.$

13 .

szĹinet 2013. augusztus 05.

augusztus 20. napjáig tart.

Hivatal 2013. évi munkarendjében a té|i igazgatási sziinet 2013. decembeľ 23.

^
20 l 4. j anurĺĺ0 5 . napjáig tart.
napjátőI

Ez a rende|et 20|3. maľcius 1. napjĺĺn|ép hatáIyba és 2014. januar 06-tn hatáIyát
veszti.

Budapest, 2013. februźr 28.
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2.$-hoz: A közszolgálati tisztségviselőkľőI szőLő 2011. évi CXCIX. ttirvény (a továbbiakban:
Ktťv.) 232. s (1) bekezdése felhatalmazźst ad a helyi önkoľmányzatrészére, hogy a képviselőtestület _ a Kormány ajźn|źlsánakfigyelembevételével- a rendes szabadság kiadására
igazgatási sztinetet rendelj en el.

A közszolgá]ati tisztviselők munka-

és pihenőidejéről, az igazgatási sztinetrőI, akozszo|gáIati

tisztviselőt és a munkáItatőt terhelő egyes kĺjtelezettségekĺől,valamint a távmunkavégzésrő|
szőIő 3012012. (III. 7.) Koľm. renđelet13. s-15. $-a alapján a sziinet idotartama nyáron öt
egybefliggő naptźlri hét lehet, amely augusztus Z}-átkozvetlenül k<jvető vasárnapig tart, télen
két egybefiiggo naptźri hét lehet, amely januát l-jétközvetlenül követő vasáľnapig taľt.

