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Budapest Főváros VIII. keľĺiletJózsefuáľosi OnkormányzatKépviselő-testületének
1|12014. (Iil.13.) iinkormányzati ľendelete
2014. évre vonatkozőan igazgatási szünet elrendeléséľől

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsęfuárosi Önkormźnyzat Képviselő-testtilete a Magyarország
helyi önkormźnyzataíról szóló 20|I. évi CLXXXIX. törvény 67. $ d) pontjában, valamint a
kozszo|gá|atí tisztviselőkről szóló 20I|' évi CXCX. tV. 232. $ (3) bekezdésében kapott
fe|hatalmazás alapjtn, az A|aptowény 32. cikk (2) bekezdésében meghataľozoÍt fe|adatkĺjľében
eljárva a következőket rendeli el:

1.$

A rendelet személyi hatáLyakiterjed a Budapest Józsefuaľosi onkoľmanyzatPolgfumesteri
Hivatallal (továbbiakban: Hivatal) kozszo|gá|ati jogviszonyban á|Iő vaIamennyi

kĺjztisztviselőľe és ügykezelőľe, a Hivatal valamennyi munkavállalőjára, a polgáľmesteľre,
az alpo|gźrmesterekĺe, a különleges foglalkoztatási állomanyba tartozők'ra, a prémiumévek
progľamban részt vevő köztisztviselőkĺe.

2.$

A Hivatal2014. évi munkaľendjében anyáĺiigazgatási szünet 20|4.június 30. napjától
2014.július 13. napjáig tart.

(1)

Hivatal 2014. évi munkarendjében até|iígazgatási szĹinetz}|4. decęmbęr 22. napjźúőI
^
2015. jarruaľ 04. napjźigtart.

(2)

3.$

Ez arenđeleta kihiľdetése napján lép hatálybaés 2015. januáĺ 05-én hatá|yźi veszti.

Budapest, 2014. március 13.
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INDOKOLAS
az 1. $-hoz

A

kozszo|gźiati tisztviselőkĺől szőIő 2011. évi CXCD(. törvény (továbbiakban Kttv.) 232. s ę)
bekezdése aIapján a képviselő-testtilet - a Kormány ajźn|źsának figyelembęvételével - a rendes
szabađsźękiadásaľaígazgattĺsiszünetet rendelhet eI. Az ilyen módon kiadott ľendes szabadság nem
ha|ađhatjameg a kĺjĺisztviselő adott évľemegállapított a|apszabađságanak a háromĺjtĺjdét.
a 2. $-hoz

A kĺjzszolgáIati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási sziinetről, a ktjzszo|gáIatí
tiszťviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekľől, valamint a távmunkavégzésrő| szőLő
30l20I2. (III. 7.) Korm. rendelet 13. $-15. $-a rendelkezik az ígazgatási sziinetre vonatkozó
kormányajanlásról, mely szeľint a sztinet időtartama nyaron öt egybefiiggő naptáti hét, amely
augusztus 20-źikozvetleniil követő vasámapig tart, téIen két egybefiiggő ĺaptźtihét, amely januźr
I -j ét kozv etlenül követő vasáľnap ig 1art.
Tekintettel aľra. hogy az igazgatási sztinet a|att bińosítania kell a zavarta|an ügymenetet és
fe|adateI|átást, valamint a lakossági tigyfelszo|gźůatta|rendelkező szervęzeti egységek esetében a
folyamatos feladatelIátást, a 2014. évi önkormányzďi választásokkal kapcsolatos feladatok
ütemezése miatt, a nyttri igazgattĺsi szĹinet időpontja a Kormanyajanlástól eltérően keľĹĺl
megá|Iapításta.
a 3. g-hoz

A rendelet hatáIyba lépésévelkapcsolatos rendelkezéseket taľtalmazza.

