A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2019. február 28.

Danada-Rimán Édina
jegyző
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019. (11.28.) önkormányzati rendelete
2019. évi 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 kiterjed 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 2019. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2019. július 22.
napjától 2019. augusztus 02. napjáig tart.
(2) A Hivatal 2019. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2019. december 23.
napjától 2020. január 3. napjáig tart.
(3) Az (l)-(2) bekezdésben foglaltakon túl a Hivatal munkarendjében igazgatási szünet
2019. október 31.

3.§

Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba és 2020. január 04. napján hatályát
veszti.
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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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