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Budapest Józsefuárosĺ onkoľmá nyzat

Ké testülete számára

TÍsztelt Képviselő.testüIet!

I. Tényátlás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

AzországgyÍĺlés á|ta|20|7. mĺáľcius 7.éĺe|fogadott és 2017. miírcius 24.napjanhata|ybalépett
az egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszĹineti nappá töľténő nyilvĺínításával összeftiggo
módosítĺásĺáró| sző|ő 2017. évi XIII. töľvény rendelkezése, mely a|apjanmódosult akozszo|gá|áti
tisztségviselőkről szőIó 2011. évi CXCD(. törvény (Kttv.) _ a munkaszĹineti napokat tarta|maző_ 93. $ (1) bekezdése. Az igazgatási sztinet elrendeléséről szóló 4120|7. (II.9) önkormrínyzati
ľendeletben meghatráľozott, nagypéntekľe vonatkozó igazgatźsi szĹinet ęlľendelése okafogýottá
vźůt a nagypéntek munkasziineti nappá töľténő nyilv źnitźsélv a|.

il. A beteľjesztés ĺndoka

Az igazgatási sziinet elrendeléséről szóló ľendelet módosítrásĺának elfogadása a Képviselő-testĺilet
át nem ruházhatő hatĺĺsköľéb e tartozik.
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2017. ápľilis l3. ..sz. napiĺend

Táľry: Javaslat a 2017. évre vonatkozőan igazgatásl
(II.09.) łinkormányzatĺ rendelet módos itásá.ľa

szünet elľendeléséről szóló 4120|7.

A napiľendet nyílt ülésęn kell targyalni, a rendelet elfogadás
szfüséges.
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VáľosgazdálkodásiésPénzĺĺryĺBizottságvé1eményezix-
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi x
Hatźr ozati j av as|at a bizotĺság számér a:

A Vrárosgazdá|kodźsi és Pénziigyi Bizottsáý az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés megtáľgy a|ását.
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ilI. Döntés célja és pénzĺiryĺ hatása

A jogrendszeľ hieraľchikus felépítése miatt sztikséges az országgyűlés által elfogadott törvény
rendelkezéseinek és az önkotmźnyzatírendeletben foglaltak össżrangianak megteľemtése.

tv. Jogszabályi kłirnyezet

A Képviselő-testĹilet döntése a Kttv. 93. $ (1)-(2) bekezdésén; 232. $ (3) bekezdés; a
Magyarorszźryhe|yi önkormányzatairól szo|ő20|1. évi CL)o(Xx. törvény 42. $ 1. pontjĺín, a
2017. évi XI[. törvény 3. $-án alapul.

Kérem a Tiszelt Képviselő-testĺiletęt a rendelet-t ewezet elfogadásĺáľa.

Budapest, 20|7. máĺcius 28.

Törvényességi ellenőrzés :
Danada-Rimĺán Edina

jegyző
nęvében és megbízĺísából r

/- Mk-tr é,-)í
dr. Mészĺáľ Erika

a|jegyzł3
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l. sz. melléklet

Budapest F'őváľos VIII. keľĺilet Jĺízsefvárosi onkoľmńnyzatKépvĺselő.testĺĺletének

....12017 . (.......) iinkormányzati ľendelete

20|7. évre vonatkozóan igazgatási szĺinet elrendelés érő| szőlől

4 12017 . (II.09.) önkoľmányzatĺ rendelet módosításáľól

Budapest Fővaľos VIII. keľtilet Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹilete aMagyatorszétg
helyi önkormźnyzataiľól szóló 20|I. évi CL)O(XIX. törvény 67. $ (l) bekezdés d) pontjában,
valamint akozszolgáIati tisztilselőkľől sző|ő 2011. évi CxCx. tv.232. $ (3) bekezdésében
kapott felhata|mazźs a|apjźn, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megjlatánozott
feladatkörében eljĺírva a kö'vetkezőket ľendeli el:

1. s 20|7. évre vonatkozóan igazgatási sztinet elrendeléséről szóló 4l20t7. (II.09.)
önkoľmányzati rendelet 2. $ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az (1)-(2) bekezdésbęn foglaltakon tul a Hivatal munkarendj ébenigazgatasi sziinet 2O|7.
október 31.''

2. $ Ez a rendelet 2017 . április 13. napjan 1 6.00 órakor |ép hatá|yba és 2017 . április t4. napjaĺl
hatá|yátveszti.

Budapest, 201-7. ápńlis .....

Danada-Rimán Edina
jegnő

dr. Kocsis lľdáté
polgármesteľ



INDoKoLÁs

az I. $-hoz
A közszolgá|ati tisńłiselőkľől szőIő 20|1. évi CXCDĹ tö,rvény 232. s (3) bekezdése alapjĺán a
képviselő-testĺilet - a Koľmĺíny ajĺĺnlásanak figyelembevételével - a rendes szabadság kiadasara
igazgatźsi szĹinetet rendelhet e|. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladňatjameg a
k<iztisztviselő adott éwe megállapított alapszabadságanak a háromötödét.

A jogrendszeľ hierarchikus felépítése miatt sziikséges az otszźrygyűlés által elfogadott 20|7. évi
xm. törvény rendelkezéseinek és az örlkormźnyzati rendeletben foglaltak összhangianak
megteremtése.

a 2. $-hoz

Hatalyba léptető és hatályát vesztő rendelkezéseket taľtalmaz.


