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Képviselő.testiĺlete számár a

Tisztelt Képviselő-testÍilet!

1. Igazgatásisziĺnet
A köztisztviselők jogállásáľól szóló |992. évi Xxm. töľvény (továbbiakban Ktv.)
módosításáról szóló 2007. évi LX)fiIII. törvény megteremtette az tn. igazgatási sziinet
elľendelésének jogszabáIyi feltételeit. A20|2. máľcius 01. napján _ a Ktv. helyett _hatźiyba
lépő a közszo|gá|ati tisztviselőkľől szóló 2011. évi CxCx. törvény (továbbiakbanKttv.)232.
$ (3) bekezdése is ľendelkezik azigazgatási sziinet elľendelésének lehetőségérő|.

A ki}zigazgatási szervek hatékony és zavarta|an miĺkildése megvalósítĺísának egyik
elengedhetetlen feltétele a közszférában fogla|koztatott munkatáľsakat megillető szabadság
kiadásának előľelátható ĺitemezése. Az igazgatási szünet az eurőpai uniós gyakorlatban,
illetőleg ahazai igazságszo|gáitatĺsban már kialakított szabźiyozésáthoz hasonló metódusként
került bevezetésľe. A jogintézmény alkalmazásźyal a munkáltató által könnyen áttekinthetővé
és racionálisan tervezhetővé válhat a munkavégzés folyamata, illetőleg elkerĹilhetőek olyan
gyakoľlati pľoblémák, mint a ki nem adott szabadságok több éven źlttartő felhalmozódźsa. Az
igazgatási sziinet elrendelése a takarékossélgi, gazdaságossági szempontokat is figyelembe
veszi, az évek soľán kialakult gyakoľlat ugyanis azt mutatja" hogy a kaľácsonyi ünnepek
idejére, valamint az iskolai nyőri sziinet a|att a dolgozók több mint fele veszi ki a szabadságźń,
ezze| szemben a hivatal működéséveljáró költségek nem csökkenek .
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testiileti iilés időpontj a..2012. februáľ 02. . sz. napiľend

Tá rgy : Javaslat igazgatasi szünet elrendelésére

A napirendet 9yýlz6rt Ĺilésen kell táľgyalni, a határozat e|fogadźsálhoz egyszeru, a rendelet
el fo sadásához m inős íte tt szav azattöbb sé s szüksé se s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryi Bĺzottság vé|eményezi tr
HumánszolgáItatási Bizottság véleményezi tr
Hatfu ozati i av as|at a bizottság szátmfu a:
A Vĺírosgazdálkodasi és Pénzügyi BizoÍtsźý Humiáĺlszolgál|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e| oteri esztés mestíáÍsvalását.
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A Ktv. 41lA. $ (9) bekezdése felhata|mazést ad a képviselő-testĺiletnet hogy a rendes
szabadság kiadására igazgatási szünetet rendeljen e|, azi|yen módon kiadott rendes szabadság
nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a
háromötödét.

Budapest Józsefvárosi onkoľmányzat e|(5ször 2008. évľe, majd f009., 2010. és 20II. évre
vonatkozóan is elrende|te az igazgatási szünetet a nyźri, valamint a kaľácsony és szilveszteľ
kiizötti időszakra, és az igazgatási szĺinet sikeresnek bizonyult. A lakosságot hónapokkal
előtte több fórumon is éľtesítettiik a Polgáľmesteri Hivata| megváitozott munkarendjéről,
melyben felhívtuk Íigyelmtiket, hogy aha|aszthatatlan ügyek intézésére Ĺigyeletet biztosítunk
számukľa.

A fentiek a|apj6n a hivatalvezetőve| eweztetve javasolom igazgatási szünet elľendelését
2012. évre vonatkozóan is, az a|ätbbiak szerint: a nyétri igazgatási szünet időpontjának a20|2.
augusztus 06. - augusztus 17. közötti időszakot (l0 munkanap) taľtom ideálisnak. A téli
igazgatási szünet időpontjának javasolom a f0I2. december 20. - 20|3. január 0f. kőzötti
időszakot (6 munkanap).

Az eddigi évek gyakorlata szerint a ha|aszthatatlan ügyek intézéséľe a ĺyéri, illetve téli
igazgatási szünet idejéľe ügyeletet biztosít a Hivatal (halálozások anyakönyvezése,
katasztľófahe|yzet bekövetkezése stb.), melynek rész|ętszabál|yai jegyzói utasításban keľĹilne
szabźůyozásra.

2. Az általánostó| eltérő munkaidő beosztás megállapítása
A20l2. évi munkasziineti napok körüli munkarendről szóló 39l20|l. (X.14.) NGM rendelet
2. S-a éľtelmében a 2012. évi munkaszüneti napok köriili - a naptár szerinti munkarendtől
való eltéľéssel járó - munkaľend a következő:
a) máľcius 24., szombat munkanap

március 16., péntek pihenőnap
b) április 2I., szombat munkanap

április 30', hétfő pihenőnap
c) október 27., szombat munkanap

október 22., hétfő pihenőnap
d) november 10., szombat munkanap

november 2, péntek pihenőnap
e) december 15., szombat munkanap

december 24., hétfő pihenőnap

Tájékońatom a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy az ę|őző évben kialakított gyakoľlat szeľint
a hivatalvezetés szombati zárva taľtás mellett, az ezen munkanapokľa eső munkaidő
ledolgozását a Ktv. 39. $ (4) bekezdése a|apján az á|talrános munkarendtől eltéľő munkaidő-
b eo sztás me gźi|apitősával kívánj a b izto s ítan i, az a|ábbiak szeľint :

a) 20|f. március 02-án 8.00-16.00 óráig
201'f . március 09-én 8.00-16.00 óráig

b) 201f . apri|is l3-án 8.00-16.00 óľáig
2012. źryril.isf}-án 8.00-16.00 óľáig

c) 2012. oktć:ber 19-én 8.00-16.00 óľáig
20If . o|<tőber 26-én 8.00-16.00 óráig



d) f0I2. november 9-én 8.00-16.00 óráig
2012. november l6-án 8.00-16.00 óľáig

e) 2012. decembeľ 07-én 8.00-16.00 óráig
20|2. december 14-én 8.00-16.00 óráig

Az így ledolgozott munkaóľák a|apjén a Hivatal munkatársai az NGM rendelet szeľinti
szombati munkanapokon mentesülnek a munkavégzés alól. Az okmányiľoda és
Ügyfelszolgálati Ügyosztél|y munkatźłrsai vonatkozésátban az ijgyosztél|y vezetője hatźtozza
meg a munkaórák ledolgozását figyelemmel az Ügyosztálynak a Hivataltól eltéľő
időbeosztására.

A fentiek a|apjőn kéľem aza|ábbihatĺrozati javaslat, valamint a mellékelt rendelet-tervezet
(1. sz. melléklet) elfogadását.

Ké re m az alábbi határ ozati j avaslat elfo ga dását.

H,ł,rÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:

1. A20ĺ2. évi munkasztineti napok köriili munkaľendľől szóló tźĘékoztatást elfogadja.

2. Felkéri a jegyzőt helyettesítő a|jegyzőt, hogy a Hivatal 20|2, évi zérva tartásának
időpontjairól a helyben szokásos módon tĺíjékoztassa a lakosságot, a társhatóságokat,
feliigyeleti szeľveket' valamint a közszolgáltatókat.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20If . február 02.

A dtintés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Jegyzői Kabinet

Budapest, 2012. janufu f3.
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Budapest Főváľos VIII. kerĺĺlet Józsefvárosi onkoľmányzat KépvÍse|ő-testĺiletének

....l20Íf . (... ....) tinkoľmányzati ľendelete

20 |2. év r e vo n atkozóa n igazgatásĺ szĺi n et el ľen deléséľől

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testĹilete a helyi
önkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. töľvény 35. $ (2) bekezdés c) pontjában és 16. $ (1)
bekezdésében, valamint a ktiztisztviselők jogállásáról szól'ő 1992. évi XXIII. töľvény 41lA. s
(9) bekezdésében kapott felhatalmazźs a|apjőn, az A|aptÚľvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkiirében e|járva a ktivetkezőket rendeli el:

A rendelet személyi hatźůya kiteľjed a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatallal (továbbiakban: Hivatal) közszo|gáiati jogviszonyban álló
valamennyi köztisztviselőre és tigykezelőre, a Hivatal valamennyi munkaválla|őiára, a
polgáľmesterľe, az alpolgármesteľekľe, a kiilönleges foglalkoztatĺási állományba
tartozókĺa, a pľémiumévek pľogľamban ľészt vevő köztisztviselőkľe.

(1) A Hivatal2012. évi munkarendjében anyáriigazgatási szünet 2012. augusztus 06.
napjától 2012. augusztus 17. napjőigtart.

(2) A Hivata| 2012. évi munkaľendjében a té|i igazgatási sziinet 20|2. december 20.
napjátő| 2013. január 0f. napjáigtart.

3.$ Ez a rendelet a kihiľdetése napján |éphatéiyba és 2013. januáľ l3-źnhatá|yźú veszti.

Budapest, 2012. februátr ......
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dľ. Mészár Erika
a jegyzot helyettesítő a|jegyzo

dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ


