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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat

iselő.testĺilete szamara

Tĺsztelt Képviselő.testület!

1. Igazgatásisziinet

A közigazgatási szervek hatékony és zavarta|an' múködése megvalósításĺĺnak egyik
elengedhetetlen feltétele a közszférźtban foglalkoztatott munkatarsakat megillető szabadsźry
kiadásanak előrelátható iitemezése. Az igazgatási sziinet az eutőpai uniós gyakorlatban,
illetőleg ahazai igazságszolgáltatásban maľ kialakított szabźĺ|yozásőhoz hasonló metódusként
kerĹilt bevezetésre. A jogintézmény a|ka|mazźsźxal a munkáltató általkönnyen áttekinthetővé
és racionálisan tervezhetővé vĺílhat a munkavégzés folyamata, illetőleg elkerĹilhetőek olyan
gyakorlati problémĺík, mint a ki nem adott szabadságok több éven áttaÍtő felhalmozódása. Az

Éft }(HZäTT l

h'ltu,
2O1J FIBR 2 2



igazgatási sziinet elrendelése a takarékossági, gazdaságossági szempontokat is ťrgyelembe
veszi, az évek soľán kialakult gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy a karácsonyi iinnepek
idejére, valamint az iskolai nyáń sztinet a|att a dolgozók tobb mint fele veszi ki a szabadságźlt,
ezzęI szemben a hivatal múködésével jaľó költségek nem cscjkkenek.

A kĺizszolgźiati isnviselőkľől sző|ő 2011. évi CXCX. tv. (továbbiakban KttV.) 232. $ (1)
bekezdése a|apjén a képviselő-testiilet - a Kormány ajtnlásźnak figyelembevételével - a
rendes szabadság kiadásaľa igazgatási sziinetet ľendelhet el, ily módon ťe|hata|mazást adva a
képviselő-testtiletnek arra, hogy a rendes szabadságok kiadása érdekében rendeletet alkosson.
Az ezen célra kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köníszlviselő adott évre
megállapította|apszabadságánakaháromĺitĺidét.

Budapest Józsefuarosi Önkormźnyzatelőször 2008. éwe, majd 2O0g-20|2. évre vonatkozóan
is elreĺrdelte az igazgatási sziinetet a nyźlri, valamint a karácsony és szilveszter k<izcitti

idősza|<ra, és az igazgatási sziinet sikeresnek bizonyult. A lakosságot hónapokkal előtte több
fürumon is értesítetttik a Polgáľmesteri Hivatal megvá|tozott munkaľendjéről, melyben
felhívtuk figyelmfüet, hogy a haIaszthatat|an ügyek intézésére ügyeletet biztosítunk
számukľa.

A közszolgá|atitisnltiselők munka- és pihenőidejéről, azigazgatźtsi szĹinetľő|' akozszo|gáIati
tisztviselőt és a munkźL|tatőt terhelő egyes kötelezettségekľől, valamint a távmunkavégzésróL
sző|ő 3012012. (III. 7.) Koľm. rendelet 13. $-l5. $-a rendelkezik az igazgatási szünetre
vonatkozó koľmĺĺnyajrĺnlásról, mely szeľint a szĹinet időtanama nyáron ĺit egybefiiggő naptari
hét lehet, amely augusztus 20-át kozvetlentil kĺivető vasĺĺmapig taľt, télen két egybefiiggő
naptźtri hét lehet, amely január l-jét közvetlenül kĺjvető vasĺĺľnapig tart. Az igazgatási szĹinet
a|att biztosítania kell a zavarta|an iigymenetet és feladate||źÍást, valamint a lakossági
ügyfélszolgźiatta| ľendelkező szervezeti egységek esetében a folyamatos feladatellátást.

A fentiek alapjźn a hivatalvezetőve| egyezteťve javasolom igazgatási sztinet elľendelését
20 |3 . évre vonatk ozőan is' az alábbiak szerint:

. a nyán igazgatási szĹinet időpontjanak a 2013. auguszfus 05. _ 2013. augusztus 20.
közcĺtti időszakot (10 munkanap) javasolom,

o a téIí ígazgatási sztinet időpontjrĺnak a 20|3. decembeľ 23. - 2014. januar 05. közötti
időszakot (5 munkanap) taľtom ideálisnak.

Az eddigi évek gyakor|ata szerint a halaszthatatlan ügyek iĺtézésére a nyźri, illetve téli
igazgatási szĹinet idejére iigyeletet biztosít a Hivatal (halálozások anyakĺinyvezése,
katasztrőfahe|yzet bekövetkezése stb.), melynek részLetszabá|yai jegyzői utasításban kerülnek
szabźiyozásra.

2. Az általánostól eltéľő munkaĺdő beosztás megállapítása

A2013. évi munkasziineti napok köľüti munkaľendľől szóló 28l20l2. (IX. 4.) NGM ľendelet
2. $ b)-d) pontja éľtelmében a 2013. évi munkaszüneti napok körtili - a naptár szerinti
munkarendtől való eltéľésseljĺíľó - munkaľend a következő:

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

c) 2013. decembeľ 7 ., szombat munkanap
2013. decembeľ 24., kedd pihenőnap

d) 2013. december 21., szombat munkanap
2013 . december 27 ., péntek pihenőnap



Tźtjékoztatom a Tisztelt Képviselő-testÍiletet, hogy az e|óző évben kialakított gyakorlat szeľint
a hivatalvezetés szombati zźrva 1.artź.s mellett, az ezen munkanapokľa eső munkaidő
ledolgozását a Kttv' 91. s (4) bekezdése alapján az áLta|źnos munkarendtől eltérő munkaidő-
beo sztás .me gál l apít ásáv a| kívanj a b iao s ítani, az a|źhbiak szerint :

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

, c).2073. november 08 (péntek) 8.00-16.00 óráig pénteki ügyfélfogadási rendben
za3. novembeľ 15. (péntek) 8.00-16.00 óráig pénteki tigyfélfogadási rendben

d) 2013. december 06. (péntek.) 8.00-16.00 óráig pénteki ügyfélfogadási rendben
20|3. decembeľ l3. (péntek) 8.00-16.00 óráig teljes napos tigyfélfogadással

Fenti munkaidő-beosztás szeľint az ijgyfelek részéľe biztosított ügyfélfogadási ónák száma
meghaladja az áteĺđezéssel érintett munkanapokĺa eső iigyfélfogadás idejét _ beleéľtve a d)
pontra eső óľákat is. Az így ledolgozott munkaőrák alapjtn a Hivatal munkatláĺsai az NGM
rendelet szerinti szombati munkanapokon mentesülnek a munkavégzés a|ő|.

3. Polgáľmesteľ szabadságolásĺ ütemteľve

A Képviselő-testület 4Il20I3. (II'6) szźlmű hatźtrozatźxal felkérte dľ. Kocsis Máté
polgĺĺľmesteľt, hogy 2013. évľe vonatkoző szabadságolási iitemtervét a kĺivetkező rendes
képviselő-testtileti iilésre teľj essze be elfo gadásra.

A2. számímellékletként benyújtott szabadságolási titemterv tarta|mazzaa javasolt igazgatźsi
sztinet idejéľe jaľó szabađság, összesen 15 munkanap feltüntetését.

A tavalyi évben a Képviselő-testiilet engeďé|yezte a polgármester országgyíilési képviselőként
ellátott frakció, illetve egyéb politikai tevékenysége okából történő távolléteinek idejére eső
rendes szabadságźnak felhasznáIásźt, melyľe 20|2. évben cisszesen 17 munkanapot vett
igénybe. Dtjntĺitt továbbá aľľól, hogy az egyéb célra igényelt, előre nem látható szabadságok
igénybevételét engedé|yezi azza|, hogy u így felhasznált napokľól tźrgyévet követő január
31-ig ktiteles bęszámolni. A szabadsźry engeđé|yezéséľę Sántha Péteľné alpolgármestert
hatalmaztafel.

Tekintettel aľľa, hogy ilyen módon a tavďyi évben az évęs 39 munkanap ľendes szabadságból
38 munkanap kiadásra keľĹilt, ezen gyakorlatnak megfelelően, javasolom a Tisztelt Képviselő-
testiiletnek, hogy a szabadsźtgok kiadasárő| 2013. éwe is hasonlóan rcĺde|kezzen. Igy
előreláthatóIag az idei évre _ a korábbi évekről áthozott szabadságokkal _ megállapított
összesen 157 munkanapból legkevesebb 34-39 munkanap felhasznźůásra kerĹil.

A fentiek a|apján kérem az a|ábbihatźttozatijavaslat, valamint a mellékelt rendelet-tervezet
(l. sz. melléklet) elfogadását.

Ké ľem az a|á.ňbi hatá'ľ ozati j ava s lat elfo ga d ás át.

H,ł,rÁnozn.Tl JAvASLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy:

1. af0|3. évi munkaszilrrcti napok körĺili munkaľendľől szóló tźljékońatást elfogadja.



f. felkéri a jegyzot, hogy a Hivatal 20|3. évi zźrva taľtásanak időpontjairól a helyben
., szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, a tarshatóságokat, felügyeleti szerveket,

valamint a közszo|sáltatókat.

3. dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ 20|3. évre vonatkozó szabadságolási ütemtęľvét
elfogadja, és részére anyźri igazgatási sztinet idoszakfua2013. augusztus 05. és 20|3.
augusztus 20. kozott összesen 10 munkanapot, a téIi igazgatási sziinet iđószakźľa
2013. december 23. és20|4.januáľ 05. közĺjtt összesen 5 munkanapot kiad.

4. dľ. Kocsis Máté országgytĺlési képviselőként ellátott frakció, illetve egyéb politikai
tevékenysége idejére igényelt szabadságnapok kiadását engedé|yezi a munkaidő
nyilvantartźs ađatai a|apjźn, továbbá engeđé|yezi az e|óre nem láthatő, egyéb cé|ra
igényelt szabadságok igénybevételét azza|, hogy az így felhasznált napokľó| 20|4.
januar 3l-ig köteles besziĺmolni.

5. a 3-4. pontban foglaltak alapjrĺn fe|hata|mazza Sźntha Péterné alpolgáľmestert a
szabadság engedély a|áír ásźra.

Felelős: 1. pont esetében polgármester
2-5. pont esetében jegyző

Hatáľidő: 1. pont esetébęn 2013. februfu 27 .

2. pont esetében 20|3.június 30.
3. pont esetében 2013. februźlr 27.
4-5. pont esetében }0l4.januar 3 1.

A diintés végľehajtásátvégző szewezeti erység: Jegyzt3i Kabinet
I
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dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

Budapest, 20|3. februáĺ 1 1.

Törvényességi ellenőrzés:

Rimĺín Edina
jegyző

nevében és me gbízźlsából :

,#.,W ď*.-%
"Dr. Mészffi Eľika y',"

aljegyző ,/



Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi Onkormányzat Képviselő-testületének

l'.' .....l20l3. (.......) önkoľmányzatirendelete . ,. .

20 13. év re v o n atkozĺó an igazyatálsiszü n et el ren d elés é rő l

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormányzat Kópvisclő-tcsttilctc a
Magyarorszźą he|yi önkoľmaĺryzatairőI szőIő 20II. évi CLxxxx. törvény 67' $ đ)
pontjában, valamint aközszo|gźůatitísztviselőkľől sző|ó2011. évi CxCx. törvény 232. s Q)
bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapján, az Alaptö'rvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatérozott feladatktirében e|jáwa a következőket rendeli el:

A rendelet személyi batźl|ya kiteľjed a Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat
Polgáľmesteri Hivatallal (továbbiakban: Hivatal) közszolgźlati jogviszonyban ál1ó

valamennyi közisĺviselőre és ügykezelőre, a Hivatal valamennyi munkavál|a|őjára, a
polgĺĺrmesterľe, az alpolgáľmesterekľe, a külcinleges foglalkoztatási állományba
tartozőI<ra, a prémiumévek pľogramb an részt vevő köztisztviselőkľe.

(1) A Hivata|2ll3. évi munkarendjében anyánigazgatási sztinet 20|3. augusztus 05.
napjátő| 20 | 3 . augusztus 20. ĺapjáig tart.

(2) 
^ 

Hivatal 20|3. évi munkaľendjében atéIiigazgatási sztinet20|3. december 23.
napjátő| 20 I 4. j anuar 0 5 . napjáig tart.

Ezareĺďelet a kihirdetése napjan lép hatálybaés2014. januźr 06-źľ'hatźiyź./- veszti.

Budapest, 20|3. februĺĺľ ......
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3.$

Rimĺĺn Edina
jegyziS

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ
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2.$-hoz: A kozszolgálati tisztségviselőkľől szőIő 20|1. évi CXcx. törvény (a továbbiakban:
Ktťv') 232. s (1) bekezdése felhatalmazźst ad a helyi önkoľmĺĺnyzattészéte, hogy a képviselő-
testiilet _ a Kormarry aján|ásának figyelembevételével _ a rendes szabadság kiadásaľa
igazgatásí sziinetet ľendelj en el.

A ktizszolgéiati tisztlliselők munka- és pihenőidejéľől, az igazgatási sziinetľő|, akozszo|gá|ati
tisztviselőt és a munká|tatőt teľhelő egyes kötelezettségekĺől, valamint a távmunkavégzéstó|
szől'ő 30/2012. (III. 7.) Korm. ręndelet 13. $-15. $-a alapjan a szünet időtartama nyáľon öt
egybefiiggő naptán hét lehet, amely augusztus Z}-átkozvetlenül követő vasrĺľnapig tart, télen
két egybefiiggő napttlĺí hét lehet, amely januaÍ I-jétkĺizvetlenül kcivető vasárnapig taľt.



Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

2013. évi
szABADsÁoolÁsl ÜľemľeRv

Budapest,

2.sz. me||ék|et

dr. Kocsis Máté

poIgármester




