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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő-testülete számára

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

Budapest Józsefuárosi onkoľmĺányzat Képviselő-testiilete először 2008. évre' majd az ezt követő évekĺe
vonatkozóan elrendelte az igazgatálsi szünetet a nyári, valamint a karácsonyi ünnepek időszakźra. Az
igąz$atási szünet a szabadságok kiadása szempontjából sikeresnek bizonyult. Tekintette| arra, hogy a
lakosság több fórumon is értesítésre került a Polgármesteri Hivatal megváltozott munkarendjéľől, és a
halaszthatatlan ügyek intézésére iigyelet biztosított volt, így azugyintézésben fennakadást nem okozott.

u. A beteľjesztés indoka

Aközigazgatási szeľvek hatékony és zavarta|an működése megvalósÍhásának egyik elengedhetetlen feltétele
a közszférźtban foglalkozt^tott munkatĺírsakat megillető szabadság kiadásának előrelátható iitemezése. Az
igazgatźsi sziinet az eurőpai uniós gyakorlatban, illetőleg a hazai igazságszo|gáltatásban már kialakított
szabźůyozźtsához hasonló metóđusként került bevezetésre. A jogintézmény a|ka|mazźsźxal. a munkáltatő źL|ta|

könnyen áttekinthetővé és racionálisan teľvezhetővé vtůhat a munkavégzés fo|yamata, illetőleg elkeľülhetőek
olyan gyakorlati problémák, mint a ki nem adott szabadságok több éven źú taľtó felhalmoződása. Továbbá a
Yźnosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottság döntött a közbeszerzési e|járás megindíLásráról a Polgĺáľmesteri
Hivatal épületének 1-3. emeleti vizesblokkjainak felújításĺáról, melynek kivitelezése során a valamennyi
mosdóhelyiséget egybefi'iggően két hétig a dolgozók nem használhatják. Ennek lebonyolításftbinositaná az

T[-il'ttp$**.(

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontja:2014. március 5. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat igazgatźsi sziinet elrendelésére és a polgármester 20|4. évi szabadságolási ütemtervének
elfosadására

A napiľendet nyi|tlzárt ülésen kell tárgyalni, ahatározat elfogadásához egĺszeru' a rendelet elfogadásához
minős ített szav azattobb sé g szüksége s.

ElorÉszÍľi SZERvEZETI EGYSÉG: JĺcvzolKasINEľ SzpvĺÉI-vÜcyl IRooł.

KÉszÍrpľrp: MÁrn'łHÁzI JUDIT SzpľvĺÉI-yÜcyI IRoołvpzľro

PÉľzÜcyl FEDEZETET lcÉľyBI-/ľBlĺ IcIiIDrBr' IGAZoLÁS: a Ä-^, r \

JoclroNľRoLL: h'u.-ł..

BprpzupszľÉSRE ALKÁLMAS :

Városgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x
Irumánszolgáltatási Bizottság nem véleményezi

Hattr ozati j av as|at a bizottsźĘ szźtmfu a:

A Yźlrosgazdátlkodási és Pénzůigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előtedesztés
mestársvalását.

i gazgatási szünet időszaka.



A Képviselő-testület ffl20I4. ([.05.) szÁműhatározatáva| felkéľte dr. Kocsis Máté polgármesteľt, llogy az
igazgatási sztinetre elrendeléséľe vonatkozó döntéssel egy időben, a 2014. évre vonatkozó szabadságolási
iitemtervét a márciusi rendes képviselőtestületi tilésre terjessze be elfogadásra.

ilI. Tényállási adatok

a)Igazgatálsi szĺinet

A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidej érő1., az igazgatési szünetről, aközszo|gźllati tisztviselőt és

a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a ťávmunkavégzésrő| sző|ő 30/2012. (I[. 7.) Korm.
rendelet 13. $-15. $.a rendelkezik azigazgatźsi szünetre vonatkozó kormányajánlásľól, mely szerint a szünet
időtartama nyáron öt egybefiiggo naptáľi hét, amely augusztus 2}-źtkömetlenül követő vasárnapig tart, télen
két egybeftiggő naptári hét' amely januáľ l-jét közvetlenü| követő vasrárnapig tart. Azigazgatźsi szünet alatt
biztosítani ke|l azavartalan ügymenetet és fe|adate|láúźtst, valamint a lakossági ügyfélszolgźilatta| rendelkező
szeĺlłezeti egységek esetében a folyamatos feladatellátrást.

b) Az á.Jtaliálnostĺól eltéľő munkaidő beosztás megá|lapítása

A2014. évi munkaszĹineti napok körüli munkaľendről szóló 33120|3. (V[I. 30.) NGM ľendelet értelmében
a 2014. évi munkaszüneti napok körüli - a ĺaptźr szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a
következő:

a) május 10., szombat

május 2',péntek

b) olĺÍóber l8., szombat

október 24,péntek

c) decembeľ 13., szombat

december 24.. szerda

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy az e|őző évben kialakított gyakoľlat szerint a
hivatalvezetés szombati zálrva taľtás mellett, az ezen munkanapokra eső munkaidő ledolgoását a
közszo|gźůati tisztviselőkről szóló 2011. évi Cxcx. tv. (továbbiakban: Kttv.) 91. $ (4) bekezdése a|apjánaz
általános munkaľendtől eltérő munkaidő-beosztás megźú|apitásával kívánja biztosítani.

c) Polgáľmester szabadságolási iitemterue

A tavalyi évben a Képviselő-testiilet engedé|yezte a polgáľmester országgyulési képviselőként ellátott
frakció, illetve egyéb politikai tevékenysége okából történő távolléteinek idejére eső ľendes szabadságának
felhasználását, melyre 20|3. évben összesen 17 munkanapot vett igénybe. Döntött továbbá anő|,hogy az
egyéb célra igényelt, előre nem látható szabadságok igénybevételét engedélyezi azza|, hogy az igy
felhasznált napokról tźtrgyévetkövető január 3l-ig köteles beszámolni. A szabadság engedé|yezésére Sántha
Péterné alpolgármestert hata|mazta fet.

Tekintettel arra, hory ilyen módon atavalyi évben azéves 39 munkanap rendes szabadságból 38 munkanap
kiadásra került, ezen gyakorlatnak megfe|elően, javasolom a Tisĺelt Képviselő-testĺiletnek, hory a

szabadságok kiadásáľól 2014. éwe is hasonlóan rende|kezzen azza|, hogy a 2014. évi önkoľmányzati
választásokat követő időszakra vonatkozóan a polgáľmester szabadságáról a vźůasztźs lebonyolítását
követően dönt.

Iv. A diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

a) Tekintette| a 2014. évi önkormálnyzati válaszLásokkal kapcsolatos feladatok ütemezésére, a nyári
igazgatási szünet időpontja tekintetében a Kormányajánlástó| eltéľően teszek javaslatot. Fentiek a|apjźn a
hivatalvezetővel egyeztetve javasolom igazgatźtsi szünet elrendelését 2014. évre vonatkozóan is, az a|źtbbiak
szerint:

. a nyfui igazgatási szünet időpontjának a 2014. június 30. _ 20|4. július 13. közötti időszakot (10

munkanap) taľtom megfelelőnek,
o a téli igazgatási szünet időpontjának a20L4. december 22' - z}Is.január 04. közötti időszakot (6

munkanap) javasolom.

munkanap

pihenőnap

munkanap

pihenőnap

munkanap

pihenőnap



Az eddigi évek gyakorlata szerint a ha|aszthatatlan Ĺigyek intézésére a nyári, illetve té|i igazgatási szünet
idejére ügyeletet biaosít a Hivatal (halálozások anyakönyvezése, katasztrőfahe|yzet bekövetkezése stb.),
melynekrész|etszabźt|yai jegyzoiutasításbankertilnekszabźůyozásra.

b) Af0I4. évi munkasziineti napok köriili - anaptár szerinti munkarendtől való eltéréssel j.áró _ munkaidő-
beosztástahivata|vezetóaza|źbbiakszerintá||apitjameg:

a) 2014. május 9. (péntek) 8.00-16.00 óráig
20l4. május 16. (péntek) 8.00-16.00 óráig

pénteki ügyfelfogadási rendben
pénteki ügyfélfo gadási rendben

b) 2014. október 10 (péntek) 8.00-16.00 óráig pénteki ügyfélfogadási rendben
f0I4. október 17. (péntek) 8.00-16.00 óľáig pénteki iigyfélfogadási rendben

c) 2013. december 12. (péntek)
2013. december 19. (péntek)

8.00-16.00óráig péntekiiigyfélfogadásirendben
8.00-16.00óráig péntekiügyfélfogadásirendben

Fenti munkaidő-beosztás szerint az ügyfelek részére biztosított ügyfélfogadási órák száma megha|adja az
átrendezéssel érintett munkanapokra eső ügyfélfogadás idejét. Az igy ledolgozott munkaórák a|apján a
Hivatal munkatársai azNGM rendelet szeľinti szombati munkanapokon mentesülnek a munkavégzés alól.

c) Az előterjesztés 2. szźlmű mellékletként benyújtott szabadságolási iitemteľvem tarta|mazza a javasolt
igazgatási szünet idejéľejáró szabadság, összesen 15 munkanap feltiintetését.

v. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása

Az igazgatási sztinet elrendelése, valamint a szombati napokon va1rő zźrva tartás a takaľékossági,
gazdaságossági szempontokat is figyelembe veszi, ahivata| mÍĺködésével járó költségek ezen időszak alatt
csökkennek.

vI. Jogszabályi köľnyezet

A Kttv' 232, s (l) bekezdése alapján a képviselő-testtilet - a Koľmány ajánlásának ťrryelembevételével - a
rendes szabadság kiadásara igazgatási sziinetet rendelhet el, ily módon fe|hata|mazást adva a képviselő-
testtiletnek arra, hogy a rendes szabadságok kiadása érdekében rendeletet alkosson. Az ezen célľa kiadott
rendes szabadság nem haladhatja meg a kijztiszt,łiselő adott évre megállapított alapszabadságźnak a
háľomötödét. Aközszo|gźtlati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, azigazgatási szünetről, aközszol'gźůati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekról, valamint a távmunkavégzésrő| sző|ó 30/20|2.
(III. 7.) Koľm. ľendelet 13. $-15. $-a ľendelkezik azigazgatási szünetre vonatkozó kormányajánlásról.

Magyarország helyi önkormányzatairól szó|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény 4f. s 2. pontja a|apján a
képviselő-testtilęt hatĺáskörébőt nem ruhiázhatő átt szervęzetének kialakítása és miĺködésének megbatźtrozása'
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuárosi Önkormźnyzat Képviselő-testtiletének 25/2013. (v.f7.)
önkormányzati rendelete a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és MiĺködésiSzabźůyzatźrć:|9. melléklete
tarta|mazza a Polgĺármesteri Hivataĺ munkaľendjét valamint üryfélfogadási ľendjét. Az e|térő munkaidő az
általĺános munka- és üryfélfogadási ľendet nem érinti.

A Képviselő-testtilet hatĺísköre a polgármesteri tisztség ellátásanak egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszte|etdíjźról szó|ó |994. évi LXIV. törvényben (Ptv.) foglaltakon a|apul. A Ptv. 1. $ (1)

bekezdése a|apjźn a polgármesteľi foglalkoztatásijogviszony a képviselő-testĺilet és a polgármester között
választással létľej<ivő, sajátos kozszo|gáiati jogviszony. A Ptv. 11. $-a alapján a képviselő-testĺilet a
polgáľmesteľ foglalkoztaĺási jogviszonyźna| kapcsolatos hatáskörét nem ruhazhatja źń. A Ptv. 13. $ (1)

bekezdése szerint a polgármesteľi foglalkoztatźsi jogviszonyra megfelelően a|ka|mazni kell a Kttv.
szabadság kiadásáľól szóló 102-107. $-ának és 1 15. $-ának ľendelkezéseit.

Kéľem a Tisztelt Képviseló.testiiletet ahatánozatijavaslat és a rendelet-tervezet elfogadására.

HATÁRoZATI JAVASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l. a2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló tźjékoztztast elfogadja.

Felelős: Polgármester
Hataľidő: 2014. mfucius 05.



2. fetkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal f0L4. évi zárvatartásának időpontjairól a helyben szokásos módon
tájékoztassa a lakosságot, a tĺĺrshatóságokat, felügye|eti szerveket, valamint aközszo|gźtltatókat.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2014. május 31.

3. dr. Kocsis Máté polgáľmester 2014. évre vonatkozó szabadságolási ütemtervét e|fogadja, az
előterjesztés 2. sz. me||éklete szerinti tartalomma|, és részére a nyéni igazgatási sziinet időszakára
2014. június 30. és2}I4.július 13. között összesen 10 munkanapot kiad.

Felelős: Jegyzó
Határidő: 20|4. mźrcius 05.

4. dr. Kocsis Mźúe orszźrygyrĺlési képviselőként ellátott frakció, illetve egyéb politikai tevékenysége
idejére igényelt szabadságnapok kiadását engedé|yezi a munkaidő nyi|vántartźls adatai a|apjźtn,

továbbá engedélyezi az előre nem látható, egyéb célra igényelt szabadságok igénybevéte|ét azza|,

hogy az így felhasznált napokról 20|4. szeptember 30-ig köteles beszámolni.

Felelős: Jegyzó
Határidő: 20|4. szeptember 30.

5. a 3-4. pontban foglaltak a|apján fe|hata|mazza Sántha Péterné alpolgármestert a szabadság engedély
a|źúrźsfua.

Felelős: Jegyző
Hataľidő: 2014. szeptember 30.

A dtintés végľehajtásźúvégző szervezeti egység: Jegyzói Kabinet

Budapest, 2014. februźn 20.

Törvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

/l y'/.ł, ,,,ł, (ĺu|%łV
Wlvle"X, B,ĺl,"

/,ýh,4
dľ. Kocsĺs MĄté

polgĺármester

tu?
a|jegyzó

Ztl]á FIBR Ż i.



l. sz. melléklet

Budapest Főváros VIII. kerÍilet Józsefváľosi onkormányzat Képvĺselő-testůiletének

....12014. (.. . . ...) tinkormányzati rendelete

20|'4. évľe vonatkozóan igazgatásĺ szůinet elľendelésérő|

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testtilete a Magyarország
helyi tinkormźnyzatairól szóló 20||. évi CLX)O(IX. törvény 67. $ d) pontjában, valamint a
kozszo|gáIati tisztviselőkĺől szóló 201|. évi CXCIX. tv. 232. $ (3) bekezdésében kapott
felhata\mazás a|apjźn, az Alaptowény 32. cikk (2) bekezdésében meghataľozott fe|adatkcjrében
e|jarvaa következőket ľendeli el:

l.$ A rendelet személyi hatá|ya kiterjed a Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat Polgáľmesteri
Hivatallal (továbbiakban: Hivatal) közszo|gálati jogviszonyban á|Iő valamennyi
köztisztviselőre és tigykezelőľe, a Hivatal valamennyi munkavá||a|őjára, a polgáľmesterľe,
az a|po|gźrmesterekľe, a kül<inleges foglalkoztatási állomanyba tartozőkĺa, a prémiumévek
pľogramban részt vevó köztiszfviselőkre.

(l) A Hivatal 20t4. évi munkarendjében anyźtríigazgatásí sztinet 20|4.június 30. napjától
20| 4.július 13 . napjźig tart.

(2) 
^ 

Hivatal 20|4. évi munkaľendjében até|iigazgatási sziinetz0l4. december 22. napjátőI
201 5 . j anuaľ 04. napjáig tart.

Ez arcnďelet a kihirdetése napján lép hatályba és 2015. januĺáľ 05-én hatźt|yát veszti.

Budapest, 2014. februar ......

2.$

3.$

Riman Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
po1gármesteľ



INDoKoLÁs

az L $-hoz

A kĺĺzszolgźiati tistviselőkľől sző|ő 20|1. évi CxCx. törvény (továbbiakban Kttv.) 232. $ (3)

bekezdése a|apjźn a képviselő-testtilet . a Kormány ajánlásanak figyelembevételével - a ľendes
szabadság kiadásĺíľa ígazgatási sziinetet rendelhet e|. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított a|apszabadságanak a haľomötödét.

a 2. S-hoz

A közszolgá|ati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási sziinętről, a közszolgáIati
tisztviselőt és a munkéL|tatőt terhelő egyes kötelezęttségekľől, valamint a távmunkavégzéstőI szől'ó
30l20I2. (III. 7.) Koľm. rendelet 13. $-15. $-a rendelkezik az igazgatási szĹinetre vonatkozó
kormányajanlásľól, mely szeľint a sztinet időtaľtama nyáron ĺit egybeftiggo naptari hét, amely
augusztus 20-źÍközvetlentil követő vasárnapig taľt, télen két egybefiiggő naptźlľi hét, amely január
1 -jét közvetlenül kĺivető vasĺĺľnapig tart.

Tekintettel alľa. hogy az igazgatási szünet a|att bíztosítania kell a zavartalan iigymenetet és

feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszo|gá|atta7 ľendelkező szewezeti egységek esetében a
folyamatos feladatellátást, a 20|4. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos feladatok
titemezése miaff, a nyárí igazgatási szĹinet időpontja a Koľmanyajánlástól eltérően kerĹi]

megállapításra.

a 3. $-hoz

A ľendelet hatá|yba lépésével kapcsolatos rendelkezéseket taľtalmazza.



dr. Kocsis Máté polgármester

2o,|4. évi
szABADsÁoolÁsl ÜremľeRv

igazgatási szÜnet

2' sz. mel|ék|et




