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Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság vé|eméĺyezi X
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

Hatźr o zati j av as|at a bizottság szźlmźr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság / Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek az előteľies ztés meńźrsvalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Polgáľmesteľi Hivata| 20|4-2015. évi Esélyegyenlőségi tervének a családos kĺjĺisztviselőkľe
vonatkozó juttatások, kedvezmények biztosításĺáľól szóló 5. i)-j) pontja a|apjźn a munkáltató anyźri
és téli igazgatási sztinet képviselő-testiilet elé töľténő előterjesaésével támogatja a munkatĺĺrsak _
kiemelten a családosok és a 40 év feletti kĺiztiszťviselők _ re|<reáciőját. Támogatj a továbbá a
munkaszĹineti, illetve tinnepnapok körüli _ miniszteri rendelette| źltrendezett _ munkaľendben a
szombati munkanapok előľe tĺjrténő ledolgozásźIt. A munkaidő kedvezmény igénybevétele nem
veszé|yeztethetiaköztisztviselőfelađatainakellátźsát.

a)Igazgatási szůinet

Akiizigazgatási szervek hatékony és zavarta|an miĺk<idése megvalósításrínak egyik elengedhetetlen
feltétele akiĺzszférźlban foglalkoztatott munkatlársakat megillető szabadság kiadásanak előľelátható
ütemezése. Az igazgatási szĹinet az európai uniós gyakorlatban, illetőleg a bazai
igazságszolgá|tatásban maľ kialakított szabá|yozźtsźůloz hasonló metódusként keľült bevezetésre. A
jogintézmény alkalmazásáva| a munkáltatő á|ta| áttekinthetővé és racionálisan tervezhetővé vźihat a



munkavégzés folyamata, illetőleg elkerülhetőek olyan gyakoľlati problémák, mint a ki nem adott
szabads ágok több év en źú taľtó fellral moző dźsa.

Budapest Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĺiletę 2008. óta rendel elígazgatási szünetet a
nyźtn, valamint a kaľácsonyi tinnepek idószakźlra, Az igazgatási sztinet a szabadsźtgok kiadása
szempontjából sikeľesnek bizonyult. Tekintettel arra, hogy a lakosság több fórumon is éľtesítésre
kerĹilt a Polgáľmesteri Hivatal megváltozott munkarendjéről, és a halaszthatatlan ügyek intézésére
ügyelet biztosított volt, így az igyintézésben fennakadást nem okozoht. A közszolgálati tisztviselők
munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szĹinetľőI, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáItatőt
terhelő egyes kotelezettségekľől, valamint a távmunkavégzésro| sző|ő 30lf0l2. (III. 7.) Koľm.
rendelet 13. $-15. $-a rendelkezikazigazgatási szĹinetre vonatkozó koľmanyajánlásľól, mely szerint
a sztinet időtartama nyáron ĺit egybefiiggő naptari hét, amely augusztus 20.źÍ kĺjzvetlenül követő
vasiĺmapig taľt, télen két egybeftiggő naptán hét, amely januar l-jét közvetlentil ktivető vasĺírnapig
tart. Az igazgatźsi szĹinet időszaka a|att az esedékessége évében ki nem aďott szabadság teljes
egésze kiadható. A munkáltatő az igazgatási szĹinet idószakźna f,rgyelemme| határozza meg a

szabadságolási terv a|apjźn kiadásra keľĹilő szabadságot.

A hivatalvezetóvel egyeńeŤłejavasolom igazgatási sziinet elrendelését 2015. évľe vonatkozőan is,
aza|ábbiak szerint:

a nyári ĺgazgatási sztinet időpontjrĺnak a 2015. augusztus 3. _ 20|5. augusztus 16. kĺjzötti
időszakot (10 munkanap) taľtom megfelelőnek,
a téIi igazgatési sziinet időpontjának a f0l5. december 2|. - 2016. januar 03. kĺjzĺltti
időszakot (7 munkanap) javasolom.

Az igazgatási sziinet alatt bizosítani kell a zavarta|an tigymenetet és feladatel|átást, valamint a

lakossági ügyfélszolgźůatta| rendelkező szervezeti egységek esetében a folyamatos feladatellátást.

Az eddigi évek gyakorlata szeriĺt a ha|aszthatatlan iigyek intézésére a nyźln, illetve té|i ígazgatási
sztinet idejére tigyeletet biztosít a Hivatal (például: ha|źiozźsok anyakönyvezése, katasztrófahe|yzet
bekövetkezése stb.), melynek részletszabźĺ|yai jegyzői utasításban keľülnek szabá|yozźsra.

b) Az általánostól eltéľő munkaĺdő beosztás megállapítása

A 2015. évi munkasziineti napok köľĺili munkaľendről szóló 28120|4. (IX. 24.) NGM rendelet
éľtelmében a 20|5. évi munkaszĹineti napok körüli - a naptźr szerinti munkaĺendtől való eltéréssel
jźLrć, - munkarend a kĺivetkező:

a) januaľ 10.,
janllźĺ 2.,

szombat munkanap
péntek pihenőnap

b) augusztus 8., szombat munkanap
augusztus 21., péntek pihenőnap

c) decembeľ 12., szombat munkanap
december 24., csütörtök pihenőnap

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a januźn 10-ei munkanapot a Hivatal a
ľendeletnek megfelelően pénteki munkaľendben dolgozta |e. Az augusztus és decembeľ hónapot
érintően az e|óző évben kialakított gyakorlat szerint a hivatalvezetés szombatí zźrva tartás mellett,
az ezen munkanapokĺa eső munkaidő ledolgozását akozszo|gáIati tisnviselőlaől sző|ő 2011. évi
CXcx. tv. (továbbiakban: Ktťv.) 9l. $ (4) bekezdése alapjźn az á|ta|źnos munkaľendtől eltérő
munkaidő-beosztás megállapít ásźxa| kívanj a biztosítani.

b) 2015. július f4. ftléntek) 8.00-16.00 óráig pénteki ügyfélfogađási rendben
20|5.július 31. (péntek) 8.00-16.00 óráig teljes napos ügyfélfogadási rendben

c) 20|5. decembeľ 04. (péntek) 8.00-16.00 óľáig pénteki ügyfelfogadási rendben
20|5. decembeľ l1' (péntek) 8.00-16.00 óráig pénteki tigyfélfogadási ľendben



Fenti munkaidő-beosztás szeľint az ügyfelek tészére biztosított tigyfélfogadási óľak számamegfelel
az źĺttęndezéssel érintett munkanapokľa ęső ügyfélfogadás idejének. Az így ledolgozott munkaórák
alapjan a Hivatal munkatiáľsai az NGM rendelet szeľinti szombati munkanapokon mentesülnek a
munkavégzés alól.

c) Polgármester szabadságolási ĺĺtemteľve

A Kttv. f0I4. december |f-énhatáIybalépett rendelkezései szabályozzźk. a polgáľmesteľt megillető
szabadság méľtékét és kiadását. A Ktľv. 225lC. $-a alapjan afőá||ás,Ú polgármesteľ évi huszonö't

munkanap a|apszabadságra és tizennégy munkanap pótszabađságra jogosult. Minden év januĺár 31-
ig a jegyzó á|ta| vezetett nyilvántartás alapjan meg kell ál|apitaní a polgĺírmester elóző évben
igénybe vett szabadságanak méľtékét, és a ki nem ađott szabadságot atźngyévi szabadsághozhozzźl
kell számítani. Tekintette| ana, hogy dr. Kocsis Máté polgáľmester előző ciklusban megállapított
szabadsága _ a Képviselő-testület döntése alapján _ a tisztsége megsziĺnésével megvtitáya keľült,
fentiek alapján tészére 2014. éwe időarányosan 2 munkanap szabadság,2015. évre 39 munkanap
szab adság keľiilt me gá||apításr a.

A hivatkozott $-ban foglaltak a\apjan a polgáľmesteľ előterjesztéséľe a képviselő-testĹilet minden év
február 28-ig jőváhagyja a polgĺĺrmester szabadságanak titemezését. A szabadságot az iitemezésben
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgáľmester a szabadság
igénybevételéről a képviselő-testiiletet a következő iilésen tájékoztatja. A polgáľmester a

szabadságot az ütemezéstől eltéľően csak előre nem |áthatő, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelőzoen \egkésőbb tizenöt nappal megtett eLőzetes bejelentést kĺjvetően veheti
igénybe.

Fentiek alapján jelen előterjesztés 2. számű mellékleteként csatolt szabadságolási ütemteľvben
fo glaltak a|apj án kérem a 20 1 5 . évi szabadságom j óvah agy ásźú.

II. A beteľjesztés indoka

Azigazgatási szĹinetről szóló rendelet elfogadása, valamint a polgármester szabadsźryptemezésének
jóváhagyása a Képviselő-testi.ilet hatásköľébe taľtozik.

ilI. Dłintés célja és pénzüryĺ hatása

A polgáľmester a Kttv.225lC. $ (2) bekezdésében alapján fennálló kötelezettségének tesz eleget. A
dĺintésnek önálló pérr;ngyi kihatása nincs. Az igazgatási szünet elrendelése, valamint a szombati
napokon valő záľva tartás a takarékossági, gazdaságossági szempontokat is figyelembe veszi, a
hivatal működésév eI járő kciltségek ezen időszak alatt csĺĺkkennek.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Kttv. 232. $ (1) bekezdése a|apjźn a képviselő.testület - a Koľmany ajanlásanak
Íigyelembevételével - a rendes szabadsáry kiadásaľa igazgatási sziinetet rendelhet el, ily módon
fe|hata|mazást adva a képviselő-testiiletnek arra, hogy a rendes szabadságok kiadása érdekében
rendeletet alkosson. Az ezen célra kiadott ľendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő
adott évre megállapított a|apszabadságanak a hiáromcjtĺidét. A kozszo|gźĺ|ati tisztviselők munka- és

pihenőidejérő|, az ígazgatási sziinetről, a közszo|gtĺlati tisńviselőt és a munkéitatőt terhelő egyes
kötelezettségekľől, valamint a távmunkavégzésro|, sző|ő 3012012. (III. 7.) Koľm. rendelet 13. $-15.

$-a rendelke zik az igazgatási sztinetľe vonatkozó koľmanyaj ránlásról.

Magyaroľszághe|yi önkoľmĺĺnyzatairól sző|ő 2011. évi CLX)oilX. törvény 42. s 2. pontja alapján
a képviselő-testiilet hatásköréből nem rvhtzhatő źtt szewezetének kialakítása és mfüĺjdésének
meghattrozása. Budapest Fővaros VIII. keľiilet Jőzsefvźrosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹiletének
3612014. CxI.06.) <lnkoľmanyzati rcnďe|ete a Képviselő-testiilet és Szervei Szeľvezeti és Mfüĺidési
SzabáIyzatarőI 1. melléklete tarta|mazza a Polgármesteri Hivatal munkaľendjét valamint
ügyfélfo gadási rendj ét.

A KttV. 225lA. $ (1) bekezdése alapján a főá||ásű polgármester foglalkoztatási jogviszonya a

képviselő.testĺilet és a polgáľmester között - a (2) bekezdés b) pontja kivételével - vźlasztássa|



létrejĺivő, sajátos kozszo|gźiati jogviszony. A polgarmester tekintetében a képviselő-testület
gyakorolja a munkáltatói jogokat.
A Kttv. f25lJ. $ (1) bekezdése alapjan a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási
jogviszonyával, fegyelmi és kártéľítési felelősségének megállapításźwa| kapcsolatos hatásköľét nem
ĺuhźzhatjaát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testtiletet ahatározati javaslat és a ľendelet-tewezet elfogadásaľa.

HATÁRoZ^TIJAVASLAT
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a20I5. évi munkasztineti napok köľiili munkarendről szóló tájékońatást elfogadja.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: 20|5. februaľ 1 9.

2. felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 20|5. évi zárvataľtásanak időpontjairól a helyben szokásos
módon tájékoztassa a lakosságot, a társhatósźĺgokat, felügyeleti szeľveket, valamint a
közszolgěitatókat.

Felelős: Jegyzo
Határidő: 20|5. május 31.

3, dľ. Kocsis Máté polgáľmester 2015. évre vonatkoző szabadságolási ütemtervét e|fogađja, az
előterjesztés2. sz. melléklete szerinti taľüalommal, és részére cisszesen 39 munkanapot kiad.

Felelős: Jegyző
Hatáńdő: 2015. február 1 9.

4. fe|hata|mazza dr. Sáľa Botond alpolgármestert a polgĺáľmester jogviszonyáva| kapcsolatos
munkaügyi iľatok aláírásźra.

Felelős: dľ. Sára Botond alpolgĺíľmesteľ
Hatźnidó: 2015. december 3 1.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti erység: Jegyzilí

Budapest, f0|5. február ...

Törvényességi ellenőľzés:
Danada-Rĺmán Edina

jegyzől
nevében és megbizásából

tl ĺ\, l
{M,,,t ĺ/ĺ"J{lW
dľ. KovácśGabriella

aljegyz(5

Íü15 lrii]r 0 $'

Kabinet>



1. sz. melléklet

Budapest x'őváros VIII. keľiilet Jĺózsefvárosi Onkoľmányzat Képviselő-testůĺletének

....l20L5. (.. . . ...) iinkormányzati ľendelete

2015. évre vonatkozó an igazgatási szĺinet elľendeléséľő l

Budapest Főváľos VIII. kcľĹilct Józscfuĺĺľosi onkoľmŕnyzat Kópvisclő-tcstiilete o Magyarorszríg
helyi önkormányzataiľól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. $ d) pontjában, valamínt a
kozszo|gźiati tisztviselőkľől szóló 207I. évi CXCIX. tv. 232. $ (3) bekezdésében kapott
fę|hatalmazás alapjźn, az Alapt<iľvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatáľozott feladatkĺiľében
eljáľva a következőket rendeli el:

1.$ A rendelet személyi hatá|yakiterjed a Budapest Józsefuáľosi onkoľmĺányzatPolgármesteľi
Hivatallal (továbbiakban: Hivatď) kozszolgźiati jogviszonyban á||ő valamennyi
köztisztviselőre és ügykezelőre, a Hivatal valamennyi munkavál|a|őjára, a polgáľmesteľre,
az a\polgźrmesterekĺe, a kül<inleges foglalkoztatási állomĺányba tartozőWa, a pľémiumévek
pľogramban ľészt vevő köztisztviselőkľe.

2.$ (l) A Hivatal 20|5. évi munkarendjében a nyźri igazgatási szĺ.inet 20|5. augusztus 3.

napjátőI 20| 5 . augusztus 1 6. napjáig tart.

Q) 
^Hivatal 

2015. évi munkaľendjében até|iigazgatási sziinet2}|s. december fI.napjátő|
20I 6. j anuĺĺľ 03 . napjźĺg tart.

3.$ Ezarcnďelet}}|S. februaľ 28.napjánlép hatálybaés20|6.januáľ 04-énhatá|yátveszti.

Budapest, 2015. februrĺr ......

Riman Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgáľmester



INDoKoLÁS

az I. $-hoz

A közszolgá|ati tlsztviselőkľől szőIő 20|1. évi CXCIX. tĺiľvény (továbbiakban Kttv.) 232. $ (3)

bekezdése a|apján a képviselő-testĹilet - a Kormány ajánlásanak figyelembevételével - a rendes

szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet e|. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem
haladhatja meg a köaisztviselő adott évľe megállapított alapszabadságanak a haľomtjtödét.

a 2. S-hoz

A ktizszolgá|ati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szĹinetľől, a közszoIgáIati
tisztviselőt és a munkźitatőt terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a tá'ĺmunkavégzésrol sző|ő
30120|2. (III. 7.) Koľm. rendelet 13. $-15. $-a rendelkezik az ígazgatási szünetre vonatkozó
koľmányajánlásról, mely szerint a szünet időtaľtama nyáron öt egybefiiggő napttn hét, amely
augusztus Z}-átközvetlenül kĺivető vasámapig tart, télen két egybefiiggó ĺaptari hét, amely január

1-jét közvetlentil követő vasárnapig taľt.

a 3. ý-hoz

A rendelet hatźiyba lépésével kapcsolatos ľendelkezéseket tarta|mazza.
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