
Budapest Józsefvárosi onkormá nyzat

testĺilete számára

Tĺsztelt Képviselő.testület!

1. Igazgatásiszünet

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalarl működése megvalósításanak egyik
elengedhetetlen feltétele a közszférźlban foglalkoztatott munkataľsakat megillető szabadság
kiadásĺának előrelátható ütemezése. Az igazgatási sziinet az elxőpai uniós gyakoľlatban,
illetőleg ahazai igazságszolgáltatásban máľ kialakított szabá|yozásźůtoz hasonló metódusként
keľiilt bevezetésre. A jogintézmény a|ka|mazásáva| amunkáltató által kĺinnyen áttekinthetővé
és racionálisan tervezhetővé válhat a munkavégzés folyamata, illetőleg elkeľülhetőek olyan
gyakorlati pľoblémak, mint a ki nem adott szabadságok tĺibb éven attafiő felhalmozódása. Az
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igazgatási sziinet elrencĺelése a takarékossági, gazdaságossági szempontokat is figyelembe
veszi, az évek soľán kialakult gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy a karácsonyi iinnepek
idejéľe, valamint az iskolai nyári sziinet a|att a dolgozók tĺibb mint fele veszi ki a szabadsźtgát,
ezze| szemben a hivatal múködésével jĺíró költségek nem csĺikkenek.

A közszolgéůatitiszMiselőkről sző|ő2O|1. évi CXCIX. tv. (továbbiakban Kttv.) 232. $ (1)

bekezdése alapján a képviselő-testiilet - a Koľmĺĺny ajanlásának figyelembevételével - a
rendes szabaďságkiadásaľa igazgatési szünetet ľendelhet el, ily módon fe|hatalmazást adva a
képviselő-testtiletnek ara, hogy a rendes szabadságok kiadása érdekében ľendeletet alkosson.
Az ezen célľa kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köniszfviselő adott évre
megállapított alapszabadságanak a haromĺjtĺidét'

Budapest Józsefrĺíľosi onkoľmźnyzat elősz<jr 2008. évre, majd 2009-2012. évre vonatkozóan
is elrendelte az igazgatźsi sziinetet a nyźtri, valamint a karácsony és szilveszter közotti
időszakĺą és az igazgatási sztinet sikeresnek bizonyult. A lakosságot hónapokkal előtte tcibb
fórumon is éľtesítettiik a Polgáľmesteri Hivatal megváltozott munkarendjéľől, melyben
felhívtuk figyelmfüet, hogy a ha|aszthatat|an ügyek intézésére tigyeletet biztosítunk
számukľa.

A kĺizszolg áIati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szĹinetľő |, a kozszo|gá|ati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekĺől, valamint a távmunkavégzésró|
sző|ő 3012012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. $-15. $-a ľendelkezik az igazgatási szĹinetre

vonatkozó koľmányajánlásról, mely szerint a sztinet időtaľtama nyaľon öt egybefiiggő naptĺĺľi
hét lehet, amely augusztus 20-át közvetlenül kĺivető vasámapig tart, télen két egybefiiggő
naptari hét lehet, amely januar l-jét közvetlenülkĺivető vasámapig tart. Azigazgatási sztinet
a|att biztosítania kell a zavartalarl iigymenetet és feladate||átást, valamint a lakossági
tigyfélszolgéiatta|rendelkező szewezeti egységek esetében a folyamatos fe1adate||átást.

A fentiek alapjźn a lrivatalvezetővel egyeztetve javasolom igazgatásí szünet elľendelését
2013. évre vonatkozóan is, az a|źtbbiak szeľint:

. a nyźtrĺ igazgatási sziĺnet időpontjĺĺnak a 20|3. augusztus 05. _ 20|3. augusztus 20.
közötti időszakot (10 mtľrkanap) javasolom)

o a téli igazgatási szĹinet időpontjának a 20|3. december 23. - 20|4. janurĺr 05. közĺjtti
időszakot (5 munkanap) taľtom ideálisnak.

Az eddigi évek gyakoľlata szerint a ha|aszthatatlan ügyek intézésére a nyaľi, illefue téli
igazgatási sziinet idejére iigyeletet biztosít a Hivatal (halálozások anyakönyvezése,
katasztľófahe|yzet bekĺivetkezése stb.), melynek rész|etszabá|yai jegyzői utasításban kerülnek
szabá|yozásra.

2. Az általánostól eltéľő munkaidő beosztás megállapítása

A20|3. évi munkasziineti napok köriili munkarendről szóló 28/2012. (x. 4.) NGM rendelet
2. $ b)-d) pontja éľtęlmében a 2013. évi munkasztineti napok körĺili - a naptźtr szerinti
munkaľendtől való eltérésseljaľó - munkaľend a következő:

b) 2013. augusztus 24., szombat munkanap
2013. augusztus 19., hétfő pihenőnap

c) 2013. december 7 ., szombat munkanap
20|3. december 24., kedd pihenőnap

đ) 2013. december 2|., szombat munkanap
20 1 3 . december 27 ., péntek pihenőnap



Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az e|őzó évben kialakított gyakorlat szeńnt
a hivatalvezetés szombati zźrva tartás mellett, az ezeÍL munkanapokra eső munkaidő
ledolgozását a Ktťv. 91. $ (4) bekezdése a|apjźn az źůta|źnos munkaľendtől eltéľő munkaidő-
beosztásmegáIlapitźtsávalkívanjabiaosítani,azalábbiakszerint:

b) 2013. július 19. (péntek) 8.00-16.00 óráig teljes napos ügyfélfogadással
20|3.július 26. (péĺtek) 8.00-16.00 óráig pénteki ügyfélfogadási rendben

c),20l3. novembeľ 08 (péntek) 8.00-16.00 óráig pénteki iigyfelfogadási rendben
' 20|3. novembeľ 15. (péntek) 8.00-16.00 óľáig pénteki tigyfélfogadási rendben

đ) 2O|3.december 06. (péntek) 8.00-16.00 óráig pénteki tigyfélfogadási rendben
20|3. december 13. (péntek) 8.00-16.00 óľáig teljes napos ügyfélfogadással

Fenti munkaidő-beosztás szerint az igyfelek részéľe biĺosított tigyfelfogadási órak szárna
meghaladja az źÍrendezéssel érintett munkanapokľa eső ügyfélfogadas idejét _ beleéľtve a d)
pontľa eső órákat is. Az így ledolgozott munkaórtk. alapján a Hivatal munkataľsai az NGM
ľendelet szeľinti szombati munkanapokon merrtesülnek a munkavégzés a|ő|.

3. Polgáľmester szabadságolási ĺitemteľve

A Képviselő-testiilet 4|l20I3. (II.6) szźlmu hatáĺozaté.ľal felkérte dr. Kocsis Máté
polgármesteľt, hogy 20|3, évľe vonatkoző szabadságolási titemtervét a kĺivetkező ľendes
képviselő-testĹileti ülésre terj essze be elfogadásra.

A2. szźtmű mellékletként benyújtott szabadságolási Ĺitemterv taľtalmazzaa javasolt igazgatási
szĹinet idejéľe jaró szabadság, összesen 15 munkanap feltiintetését.

A tavalyi évben a Képviselő.testiilet engedé|yezte a polgáľmester oľszággyiĺlési képviselőként
ellátott frakció, illetve egyéb politikai tevékenysége okából történő távolléteinek idejére eső
renđes szabadságának felhasználását, melyre 2012. évben összesen 17 munkanapot vett
igénybe. Döntött továbbá aľľól, hogy az egyéb célra igényelt, előľe nem látható szabadságok
igénybevételét engedélyezi azza|, hogy u így fe|hasznźt\t napokľól tźlrgyévet követő januźr
31-ig köteles beszĺĺmolni. A szabadság engedélyezésére Sĺántha Péterné alpolgármesteľt
hatalmaztafel.

Tekintettel aĺľa, hogy ilyen módon a tavalyi évben az éÝes 39 munkanap rendes szabadságból
38 munkanap kiadásľa került, ezen gyakorlatnak megfelelően, javasolom a Tisztelt Képvise1ő-
testĺiletnek, hogy a szabadságok kiadásárő| 2013. évre is hasonlóan rendelkezzeĺ. Igy
előrelátható|ag az idei évre - a koľábbi évekről áthozott szabadságokkal _ megállapított
tisszesen 157 munkanapból legkevesebb 34-39 munkanap felhasznĺílásra keľĹil.

A fentiek alapján kérem az alábbihatźttozatijavaslat, valamint a mellékelt rendelet-tervezet
(|. sz. melléklet) elfogadását.

Ké ľem az a|á.ňbi hLatá.ľ ozati j avas I at elfo gadás át.

H,ł'rÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

l. a20I3. évi munkaszilneti napok köriili munkaľendrőlszóló tájékoztatást elfogadja.



2. felkéľi a jegyzot, hogy a Hivatal 20|3. évi zźtrva krtásanak időpontjairól a helyben
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a tiíľshatóságokat, felügyeleti szerveket,
valamint a kozszo|sá|tatőkat.

3. dr. Kocsis Máté polgáľmester 2013. évre vonatkozó szabadságolási iitemtervét
elfogadja, és részére anyźriigazgatási szĹinet időszakźlta2013. augusztus 05. és 20|3.

. augusztus 20. kĺlzĺitt cisszesen l0 munkanapot, a té|i igazgatási sztinet iđőszakára
' 20|3. december 23. ésf}|4.januaľ 05. között összesen 5 munkanapot kiad.

4. dr. Kocsis Máté országgytĺlési képviselőként ellátott frakció, illetve egyéb politikai
tevékenysége idejére igényelt szabadságnapok kiadását engedélyezi a munkaidő
nyilvrĺntaľtás adatai alapjźn, továbbá engedélyezi az eLore nem látható, egyéb célra
igényelt szabadságok igénybevételét azza|, hogy az így fe|használt napokróI 20|4.
januar 3l-ig köte|es beszĺmolni.

5. a 3-4. pontban foglaltak a|apjan fe|hata|mazza Sźntha Péteľné alpolgármesteľt a
szabadság engedély aláir ásźr a.

Felelős: 1. pont esetében polgáľmester
2-5. pont esetében j egyző

Hatáľidő: 1. pont esetében 20|3. februĺĺľ 20.
2. pont esetében 20t3.június 30.
3. pont esetében 2013. február 20.
4-5. pont esetében 20|4.januar 31.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti erység: Jegyzői Kabinet

Budapest, 2013. februĺáľ 1 1.

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina
jegyz(5
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Budapest F'őváros WII. keľület Józsefváľosi onkoľmányzat Kópvĺselő-testületének

:

. .' .'' 
' 2013. évľe vonatkozóan igazgatátsiszĺinet elrendelóséľől

Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkoľmanyzat Képviselő-testiilete a
..Magyaľoľszág helý önkormlányzatairő| szóIő 2O||. évi CLXXXX. torvény 67i $ d)
pontjában, vďamint akő.zszoLgéůati tisztviselőkľől szőllő2011. évi CXCD(. tĺirvény 232. s G)
bekezdésében kapott felhata|maz,as alapjźn, az Alaptöľvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatlíľozottfe|adatkĺ jrébene|jźtrvaakövetkezőketrendeli.el:

1.$ A rendelet személyi hatźiya kiterjed a Budapest Józsefuarosi onkoľĺnányzat
Polglíľmesteľi ľIivatallal (továbbiakban: Hivatal) kłjzszolgálati jogviszonyb.an álló
vďamennyi ktiztisztviselőľe és ügykezelőre, a Hivatal vďamennyi munkaválla|őjan, a
polgáľmesterľe, az alpolgłíľmesterekľe, a ktilonleges foglďkoztatasi állományba
tzľtozőhsao a prémiumévek progľamban részt vevő köĺisztviselőkre.

2.$ (1) A Hivatal 20|3. évi munkarendjében a nyári igazgatźsi sziinet 2013. augusztus 05.
napjátőI 20 13 . augusztus 20. nap1áig tart.

Q) 
^ 

Hivatal 2013. évi munkarenđjében a té|i igazgatźsi szĹinet 20|3. december 23.
ĺapjátő| 20 |4.j anuaľ 05. napj áig taľt.

3 . $ Ez a reĺdęlet a kihirdetése napj án Iép lnta|yba és 2014 . januaľ 0ó-an hata|yát veszti.

Budapest, 2ll3.februar ......

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmester



INDoKoLÁs

af013.évľe vonatkozőanięazgatásiszůinet elľendelés éről sző|ő ....t20|3. (.......) '. : tinkormánvzatĺ rendelethez

2.$-hoz: A kĺĺzszolgálati tisztségviselőkről sző|ő 2011. évi CXCDĹ tĺĺrvény (a továbbiakban:
Ktťv.) 232. s (1) bekezđése felhatalm azźlst ad a helyi önkoľmĺĺnyz at tészéte, hogy a képviselő-
testĹilet - a Kormany ajaĺiasĺának figyelembevételével _ a ľendes szabadsćę kiadásáľa
igazgatźsi sztinetet rendelj en el.

Akozszolgźiatitiszwiselők munka- és pihenőidejéről, azigazgatási szĹinetről, akozsz-o|gá|atí
tisztviselőt és a munkaltztőt terhelő egyes kĺĺtelezettségekről, valąmint a távmunkavégzéstó|
sz,ő|ő 30l20t2. (III. 7.) Korm. ľendelet 13. $-15. $-a alapjan a szíinet időtaľtama nyáľon öt
egyhefiiggő.napt.źrĺ hét lehęt, amely augusztus ZD-źúkozvetlenülkovető vasáľnapig taľt, télen
két egybefiiggo ĺaptźnhét lehet, amely januar l-jét közvetlenül ktivető vasárnapigtart.



Dľ. Kocsis Máté - polgármester
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dr. Kocsis Máté
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