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Budapest J őzsefvárosi onko rmányzat
Képviselő-testület e számára

Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĺilęti üIés időpontj a:20116. februáĺ 4. . sz. napirend

Táľry: Javaslat a 201.6. évre vonatkozőan igazgatási szünet elľendeléséről szóló
rendelet elfogadásáľa és a polgáľmester 20|6. évi szabadsáeának ióváhaevásáľa
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi x
Emberĺ Erőforľás Bizottság véleményezi

Határozati javas|at a bizottság számára: A Varosgazdtikodási és PénzĹigyi Bizottság
j avaso lj a a Képvi s elő -te sttiletn ek az e|łĺter.le sztés me ýátt gy a|ásźú.

Tisztelt Képviselő-testiilet!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi tervének a családos köztisztviselőkľe vonatkozó
juttatások, kedvezmények biztosításáról szóló 5. i)-j) pontja alapján a munkáltatő anyári és téli
igazgatási sziinet képviselő-testtilet elé töľténő előteľjesztésével támogatja a munkataľsak _
kiemelten a családosok és a 40 év feletti kcjztisztviselők - re|łĺeáciőját. Támogatj a tovźhbá a
munkasztineti' illetve ünnepnapok körüli - miniszteľi rendelette| źúrenđezett _ munkaľendben a
szombati munkanapok előre töľténő ledolgozását. A munkaidő kedvezmény igénybevétele nem
veszé|yeztethetiakĺiaisztvise|őfe|adatainakellátását.

a)Igazgatási szünet

Akozigazgatási szervek hatékony és zavartalan mfüödése megvalósításának egyik elengedhetetIen
feltétele akozszférźtban foglalkoztatott munkatiĺľsakat megillető szabađság kiadásrĺnak előrelátható
iitemezése. Az igazgatási sziinet az európai uniós gyakoľlatban, illetőleg a hazaí
igazsźlgszolgáltatásban mlír kialakított szabá|yozásźůloz hasonló metódusként keľiilt bevezetésre' A
jogintézméĺy a|ka|mazźsźxa| a munkáltató által áttekinthetővé és ľacionálisan tervezhetővé vá|hat a
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munkavégzés folyamata, illetőleg elkerülhetőek olyan gyakorlati problémák, mint a ki nem adott
szabadságok tĺibb éven át taľtó felhalmoződása.

Budapest Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testülete 2008. óta rendel e|igazgatási szünetet a
nyźn, valamint a kaľácsonyi ünnepek időszakźra. Az ígazgatási sziinet a szabadságok kiadása
szempontjából sikeresnek bizonyult. Tekintettel aľra, hogy a lakosság tĺ'bb fórumon is éľtesítésre
keľĹilt a Polgármesteri Hivatal megváltozott munkaľendjéről, és aha|aszthatatlan ügyek intézésére
tigyelet biztosított volt, így az igyintézésben fennakadást nem okozott. A kĺĺzszolgálati tisztviselők
munka- és pihenőidejéľől, az ígazgatasi szĹĺnetről, a közszo|gźtlati tisztviselőt és a munkáltatót
terhelő egyes ktĺtelezettségekľől, valamint a távmunkavégzésrő| sző|ő 3012012. (III. 7.) Korm.
rendelet 13. $-15. $-arendelkezikazigazgatási szĹinetľe vonatkoző koľmányajanlásról, mely szerint
a sztinet iđőtartama nyáľon öt egybefiiggo ĺapttlri hét, amely augusztus 20-át közvetlenül kĺivető
vasámapig taľt, télen két egybefiiggő naptari hét, amely január l-jét közvetlenĹil kĺivető vasárnapig
tart. Az igazgatási sziinet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes
egésze kiadható. A munkáltatő az ígazgatási sztinet időszakźtra figyelemme| hatźtrozza meg a
szabadságolási terv a|apjźn kiadásra keľülő szabadságot.

A hivatalvezetovel egyeztetvejavasolom igazgatási sziinet elrendelését 20|6. évre vonatkozóan is,
azaIétbbiak szerint:

a nyźtri ígazgatásí sztinet időpontjának a 2016. július 25. _ 20|6. augusztus 7. kiizötti
időszakot (10 munkanap) taľtom megfelelőnek'
a téIi igazgatási sztinet időpontjĺĺnak a 2016. đecember 22. - 201-7. januar 01. közĺitti
időszakot (5 munkanap) javasolom.

Az igazgatási sztinet alatt biĺosítani kell a zavarta|an iigymenetet és feladatellátást, valamint a
lakossági ügyfelszolgá|attal rendelkező szeruezeti egységek esetében a folyamatos feladatellátást.

Az eddigi évek gyakorlata szeľint aha|aszthatatlan ügyek intézés&e anyári, illetve té|iigazgatźsi
sztinet idejéľe ügyeletet biztosít a Hivatal (például: halálozások anyakönyvezése, katasztrófahelyzet
bekövetkezése stb.), melynek tész|etszabá|yai jegyzői utasításban keľülnek szabá|yozásra.

b) Az általánostól eltéľő munkaidő beosztás megáIlapítása

A 2016. évi munkasziineti napok körüli munkarendről szóló |8120|5. (vI. 29.) NGM ľendelet
éľtelmében a20|6. évi munkaszuneti napok köľiili - anaptźr szeľinti munkaľendtől való eltéľéssel
járő - munkarend a következő:

a) maľcius 5., szombat munkanap
marcius 14., hétfo pihenőnap

b) október 15., szombat munkanap
október 31., hétfő pihenőnap

A máľcius és október hónapot éľintően az e|ł\zó évben kialakított gyakoľlat szerint a hivatalvezetés
szombati zźrva tartás mellett, az ezen munkanapokľa eső munkaidő ledolgozásźú a kozszo|gáIati
tiszťviselőkľől szóló 20|I. évi CXCIX. tv. (továbbiakban: Kttv.) 9l. $ (4) bekezdése a|apjźn az
általĺĺnos munkarendtől eltéľő munkaidő-beosztás megá||apításávalkívánja biztosítani.

b) 2016. február 26. ffléntek) 8.00-16.00 óráig pénteki tigyfelfogadasi ľendben
20|6. marcius 04. (péntek) 8.00-16.00 óráig teljes napos ügyfélfogadási rendben

c) 20t6. október 07. (péntek) 8.00-16.00 óľáig pénteki ügyfélfogadási rendben
2016. októbeľ 14. (péntek) 8.00-16.00 óľáig teljes napos tigyfélfogadási ľendben

Fenti munkaidő-beosztás szerint az ĺigyfelek részére biztosított iigyfélfogadási óľrĺk számamegfelel
az átendezéssel érintett munkanapokĺa eső iigyfélfogadás idejének. Az így ledolgozott munkaórfü
a|apjźn a Hivatal munkatársai az NGM ľendelet szerinti szombati munkanapokon mentesülnek a
munkavégzés alól.
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c) Polgármester szabadságolási ütemterve

A Kttv. 2251g. $-a alapján a foállású polgármester évi huszonĺjt munkanap a|apszabadságra és
tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. Minden év januaľ 3|-ig a jegyzó áLta| vezeteÍt
nyilvántaľtás alapján meg kell á||apítani a polgáľmesteľ előző évben igénybe vett szabadságának
mértékét, és a ki nem adott szabadságot atárgyévi szabadsághozhozzźt kell számítani. A jegyzo
á|ta|vezetettnyilviíntartásaza|źtbbiadatokattarta|mazza:

A polgáľmester részére 20|5. évľe a 39 munkanap szabadság került megállapításra, melyb('| |7
munkanap szabadsźry kcľĹilt fe|haszná|ásľa, igénybe nem vett szabadságnapok szźtma 22 munlianap.
A polgĺĺľmester táľgyévre jétró 39 munkanap szabadsággal egyĹitt, 2016. évre megállapított
szabađság <isszesen 6 1 munkanap.

A hivatkozott $-ban foglaltak aLapján a polgáľmester előterjesztésére a képviselő-testület minden év
február 28-íg jővełlagyja a polgármester szabadságanak ütemezését. A szabadságot az titemezésben
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgáľmester a szabadság
igénybevételéről a képviselő-testiiletet a kĺjvetkező iilésen tájékoztatja. A polgármesteľ a
szabadsźtgot az iitemezéstől eltéľően csak előre nem láthatő, ľendkívĹili esetben, vagy az
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti
igénybe.

Fentiek a|apjźn jelen előterjesztés 2. szźlmű mellékleteként csatolt szabadságolási iitemtervben
fo gl altak a|apj an kérem a 20 I 6 . évi szabadságom j óvĺĺh agy źsźú.

II. A beterjesztés ĺndoka

Az igazgatási sztinetről szóló rendelet elfogadása, valamint a polgáľmester szabadságiitemezésének
j őv áhagy ása a Képvi sel ő -te sttil et hatásköréb e tartozik.

III. Dtintés célja és pénzügyĺ hatása

A polgármester a Ktt'].225lC. $ (2) bekezdésében alapjrín fennálló kĺitelezettségének tesz eleget. A
dĺjntésnek önálló pénzugyi kihatása nincs. Az igazgatási sztinet elrendelése, valamint a szombati
napokon val'ő zélrva taľtás a takarékossági, gazdaságossági szempontokat is figyelembe veszi, a
hivatalműködéséve| jaro költségek ezen időszak alatt csökkennek.

Iv. Jogszabályi ktirnyezet

A Kttv' 232. $ (1) bekezdése a|apjan a képviselő-testület - a Koľmány ajźln|ásźnak
figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási sziinetet ľendelhet el, ily módon
felhatalmazást adva a képviselő-testületnek arra, hogy a rendes szabadságok kiadása érdekében
rendeletet alkosson. Az ezęn célľa kiadott ľendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő
adott évre megá||apitott a|apszabadságrĺnak a hiĺľomĺĺtödét. A közszo|gá|ati tisztviselők munka- és
pihenőidejérőI, az igazgatási sztinetľől, a kozszol'gźtlati tiszľ.viselőt és a munkáltatót teľhelő egyes
kötelezettségekľől, valamint a távmunkavégzésró| szo|ő 30l20I2. (nI.7.) Koľm. ľendelet 13. $-15.
$-a rendelke zik az igazgatási sztinetre vonatkozó koľmanyaj rĺnlásról.

Magyarországhe|yi önkoľmanyzatairőI sző|ő 2011. évi CLX)O(X. törvény 42. s |. pontja a|apján
a képviselő-testiilet hatásköréből nem rvhźy}ratő át a ľendeletalkotás. Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuĺíľosi onkoľmányzat Képviselő-testületének 36120|4. (xI.06.) ijĺlkormányzati
ľendelete a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezetí és Mfüödési SzabályzatźrőI 1. melléklete
tarta|mazza a Polgáľmesteri Hivatal munkarendj ét valamint ügyfélfogadási rendj ét.

A KttV. 225lA. $ (1) bekezdése a|apján a főállású polgiírmester foglalkoztatási jogviszoĹya a
képviselő-testĺilet és a polglíľmester között - a (2) bekezdés b) pontja kivételével - választással
létĘövő, sajátos kozszolgá|ati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testiilet
gyakorolja a munkáltatói jogokat.



A Kttv. 225lJ. $ (1) bekezdése alapjźn a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási
jogviszonyával, fegyelmi és káľtérítési felelősségének megá||apitásával kapcsolatos hatáskörét nem
nlhźzhatjaélt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testiiletet ahatźtrozati javaslat és a rendelet-tervezet elfogadásaľa.

HATÁRoZATIJAVASLAT
A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

l. a2016. évi rrrurkaszĹirreti napok kijfiili trrurkar'elrclľől szóló tźĄékoztatást elfogadja.

Felelős: Polgáľmester
Hataridő: 20|6. februaľ 4.

2. felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 20|6. évi zźlrvatartásanak időpontjaiľól a helyben szokásos
módon tájékoztassa a lakosságot, a tĺĺľshatóságokat, felügyeleti szerveket' valamint a
kłĺzszo|gźitatókat.

Felelős: Jegyzó
Hataľidő: 2016. május 31.

3. dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ 2016. éwe vonatkoző szabadságolási ütemtervét eLfogađja, az
előteľjesztés2. sz. melléklete szeľinti tartalommal, és részére összesen 20 munkanapot kiad.

Felelős: Jegyző
Hatĺĺľidő: 2016. februar 4.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet

Budapest, 20| 6. jarluétt 26.

lLTL
dľ. Kocsis jÜĺáúé

polgáľmesteľ 
Ą.

Töľvényességi ellenorzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és mesbízásából/ n7 I

l . kl ł {lu op..ly. lwł
dr. Mészáľ Erika
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1. sz. melléklet

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosĺ onkormányzatKépviselő-testüIetének

....lf016. (.......) tinkoľmányzatĺ rendelete

2016. évre vonatkozóan igazgatási szĺinet elľendeléséről

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete a Magyarország
helyi ĺinkormźnyzatairól szóló f}II. évi CLXXXIX. törvény 67.$ (1) bekezdés d) pontjában,
valamint aközszo|gźiati tiszĺ,iselőkĺől szől,'ő 2011. évi CXCIX. tv.232. $ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az A|aptoľ,ĺény 32. cikk (2) bekezdésében meghatźnozott feladatkörében
eljáľva a kĺivetkezőket rendeli el:

1.$ A rendelet személyi hatáLya kiterjed a Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat Polgármesteri
Hivatallal (továbbiakban: Hivatal) közszo|gá|ati jogviszonyban á11ó valamennyi
k<iztiszľviselőre és ügykezelőre, a Hivatal valamennyi munkaválla|őjtra, a polgármesteľľe,
az aIpolgármesterekĺe, a kiilönleges foglalkoztatási állomanyba tartozőWa, a prémiumévek
progľamban részt vev o köŻisaviselőkľe.

2.$ (1) A Hivatal 2016. évi munkaľendjében anyán igazgatási szĹinet 20|6. július 25. napjátő|
20|6. augusztus 07. napjáigtart.

(2) A Hivatal 2016. évi munkaľendjében até|iigazgatási sziinet20l6. december 22. napjátőI
2017.januar 01. napjáig tart.

3.$ Ez a rendelęt20t6. marcius 1. napján lép hatályba és 2017.januar Dz-ánhattiyttt veszti.

Budapest, 20l6.január ......

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábő|

dr.Mészár Erika
a|jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgármester
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r INDoKoLÁs

, az I. $-hoz

r A közszolgálati tisztviselőkľől sző|ő 2011. évi CXCD(. tĺiľvény (továbbiakban Kttv.) 232. s ę)j uekezdése a|apjtn a képviselő-testtilet - a Kormány ajánLásának figyelembevételével - a rendes
i szabađsźry kiadásaľa igazgatási sztinetet rendelhet ę|. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem
.i aladhatjameg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságarLak a hlĺľomötödét.
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t a 2. S-hoz

i A közszolgáIati tisztviselők munka- és pihenőidejéľől, az igazgatási sziinetről, a közszolgá|ati
. tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekĺől, valamint a távmunkavégzésrő| sző|ő
i 30l20I2. (III. 7.) Koľm. rendelet 13. $-15. $-a rendelkezik az igazgatási szĹinetľe vonatkozó

koľmanyajánlásľól, mely szerint a szünet időtaľtama nyáron öt egybeÍiiggő naptźlri hét, amely
augusztus Z}-átkónĺetleniil kĺivető vasáľnapig taľt, télen két egybefiiggó naptźti hét, amely januáľ

] l-jét közvetlenül követő vasiíľnapig taľt.

a 3. S-hoz

A rendelet hatá|yb a lépé s ével kapcso lato s r eĺdelkezéseket taľtal mazza.
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