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Táľry: Javaslat a tĺsztségviselőket és a Polgáľmesteri llivatal kłiztisztvĺselőit érÍntő eryes
munkaĺiryi táľryúdöntések meghozatalńr a

A

napirendet nyílt tilésen kell targyalni, a hatźtrozat és a rendelet elfogadźsőłloz minősített

szav azattöbbsé g szĹikséges.
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Városgazdálkodásĺ és PénztiryĺBĺzottság véleményeziX
Embeľi Eľőfoľrás Bĺzottság véleményezi
X
Hatźr ozati jav aslat a bizottság' számáÍ a:

A Varosgazdálkodási

és PénziigyiBizottságlaz Embeń Erőforrás Bizottság javasolja a

Képviselő-testiiletnek az előterj

es

ztés megfargyatását.

Tisztelt Képvíselő.testĺilet!

I.

Tényállás és a diintés taľÍalmának ľészletesismertetése

a)Igazgatási szünet

A

közigazgatási szervek hatékony és zavarta|an mfüödése megvalósítasĺĺnakegyik
elengedhetetlen feltétele a közszfétában foglalkoztatott munkatĺĺľsakatmegillető szabadság
kiadasĺĺnakelőrelátható ütemezése. Az igazgatási sziinet az európai uniós gyakorlatban, illetőleg
a hazu igazságszolgáltatrásban mar kialakított szabět|yozásźůloz hasonló metódusként keriilt
bevezetésre. A jogintézménya|kalmazásélval a munkĺáltató által áttekinthetővé és ľacionálisan
tervezhetővé vźihat a munkavégzés folyamata' illetőleg elkerülhetőek olyan gyakorlati
pľoblémĺĺk,mint a ki nem adott szabadságok több éven át tÄÍtő felhalmozódása. A közszo|gá|ati
tisztviselőkről szóló 20||. évi CXCD(. törvény (a továbbiakban Kttv.) 232. s (3) bekezdése
alapjĺán a képviselő-testtilet . a Koľmány ajránlĺísanak frgyelembevételével- a rendes szabadság
kiadasara igazgatÁsi szĹinetet rendelhet e|. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem
haladhatja meg a köztisztviselő adott évľemegállapított alapszabadságĺínak a háľomötödét.

A

Polgáľmesteri Hivatal Esélyegyenlőségi tervének a családos közisztviselőkre vonatkozó
juttatasok, kedvezrnények biaosítrásarő| sző|ő 5. Đ.j) pontja alapjén a munkáltató a nyźrt és téli
igazgatási szĹinet képviselő.testĹilet elé töľténő előteľjesĺéséveltĺímogatjaa munkatĺĺľsak_

.*

kiemelten a családosok és a 40 év feletti köztisztviselők _ rekreációját. A munkaidő kedvezmény
igénybevételenemveszé|yeztethetiakönístviselőfeladatďnakel|átźtsát.
Budapest Józsefuarosi onkormanyzat Képviselő.testiilete 2008. óta ľendel e| igazgatasi szĹinetet
a nyári, valamint a karácsonyi tinnepek iđősz"akfua.Az igazgatasi szĹinet a szabadsĘok kiadása
szempontjából sikeľesnek bizonyult. Tekintette| arra, hogy a lakosság több forumon is értesítésre
keľült a Polgármesteri Hivatal megváltozott munkarendjéľől, és a ha|aszthatatlan ĺigyek

intézéséľeiigyelet biztosított volt, így az tigyintézésben fennakadást nem okozott. A
közszo|gáIati tisztviselők munka. és pihenőidejéről, az igazgatási szĹinetrőI, a közszo|gźiati
tiszwiselőt és a munkźL|tatőt teľhelő egyes kötelezęttségekľől, valamint a tavmunkavégzésrő|
sző|ő 30l20l2. (III. 7.) Korm. rendelet 13. $-15. $-a rendelkezik az igazgatź,si szĹinetre
vonatkozó kormĺĺnyajánlasról, mely szerint a sziinet időtartama nyaľon öt egybeftiggő naptĺáľi
hét, amely augusztus Z}-átkönetlentil követő vasárnapig taľt, télen két egybeftiggő naptĺári hét,
amely januĺírl-jét közvetlenül követő vasĺĺľnapigtaÍt. Az igazgatasi sziinet időszaka a|att az
ęsedékességeévébenki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. A munkáltató az igazgatźsi
sztinet időszakara figyelemme| hatźrozza meg a szabadságolĺási terv alapjan kiadĺásra kerĺilő
szabadságot.

A hivatalvezetóvel egyeztetlłejavasolom igazgatźsi szĹinet elrendelését 2017.

évre vonatkozóan

is' az alźtbbiak szerint:

o

a

o

időszakot (10 munkanap) taľtom megfelelőnek,
a téli igazgatźsi sziinet időpontjĺának a 20t7. december 20. és 2018. januar 3. közötti
időszakot (8 munkanap) javasolom

nyźLÍiigazgatási sziinet időpontjanak

a

201-7.

julius 24. és 20|7 . augusztus 4. kozotti

Azigazgatasi szĹinet alatt biztosítani kell azavarta|an tigymenetet és feladate||áLtźlst, valamint a
lakossági ügyfélszolgźiatta| ľendelkező szervęzeti egységek esetében a folyamatos
feladatellátast. Az eddigi évek gyakorlata szerint a ha\aszthatatlan tigyek intézésérea nyán,
illetve téli ígazgatźsiszĹinet idejére tigyeletet biztosít a Hivatal (például: halálozások
anyakönyvezése, katasztrófahelyzet bekövetkezése stb.), melynek részletszabzůyu jegyzoi
utasítasban keľtilnek szabőiyozásra.
Fentieken tűl' az iinnepek méltó megtinneplése, az ana való felkésztilés érdekében javasolom a
igazgatźsi szĹinet elrendelését nagypéntekľe 20|7 . április |4-én, valamint a mindenszentek napja
előtti napľa 20t7. október 3l-ére.
b) Munkaszĺinetĺ nap megállapítása

A

Kttv. 93. $ (1) bekezdése alapján munkaszĹineti napok 20|7. évben az a|álbbiak szeľint

alakulnak:

20|7.januaľ l. vasáľnap
mĺíľcius15. szerda
húsvéthétfőápĺilis |7.

május

1.

hétfő

ptinkösd hétfő június 5.
augusztus 20. vasáľnap
október 23.hétfó
november

l.

szerda

december 25.26-ahétfő és kedd

20|8.januĺĺľ1. hétf('.
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év július l-jén megtartotíágazati, szakmai iinnepnap
Magyaľországoĺ. |992.ben ezen a napon lépett életbe aköztisztviselők jogállásĺĺľólszóló 1992.
évi )CflII. tĺiľvény,ennek emlékéretit éwel később taľtottak első alkalommal iinnepnapot, ekkor
még Köztisztviselők Napja név alatt. 200l-ben munkaszĹineti nappá nyilvanították. A Kttv.
2017. januĺár l-jétől hatalyba lépett módosítlísa a|apján a korábbiakban meghatáľozott
Ktizszolgálati Tisztviselők napja' julius |., M idei évtől kezdődően munkasziineti napként
történő megállapítása a helyi önkormányzat képviselő-testiilete dtintési hatáskörébe taĺtozik.

A Közszolgá|ati Tisztviselők Napja minden

A

közszolgźl|ati munka elismeľése, a köztisztviselők elkötelezettségének eľősítése,ezze| a
motivált munkavégzés elősegítése, valamint egyfajtateľmészetbeni ttibbletjuttatasként tekintve a
versenyképesség fenntaľtása éľdekébenjavasolom a hagyomĺíny megőrzését, és a Közszo|gźiati
Tisztviselők Napjanak munkaszĹineti nappá tiirténő nyilvĺínítísáta Polgáľmesteľi Hivatal
kiizti sztvi s elói szÍtmára.
c) Polgáľmester szabadságolásĺ ĺitemterve

A Kttv.

225/C. $-a alapjan a főállĺású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és
pótszabadságra jogosult. Minden év januar 3|.ig a jegyzó áItaL vezetett
nyilvantaľtas alapjĺĺnmeg kell állapítani a polg:íľmesteľelőző évben igénybe vett szabadságanak
mértékét,és a ki nem adott szabadságot atáĺgyévi szabadsághozhozzá kell számítani. A jegyzó
őitalvęzetettnyilvőntzľtźtsaza|ábbiadatokattaĺtalmazza:

tizennégy

A polgáľmester részére20|6.

évre a _ korábbi évró| áthozott szabadsaggal egyutt _

6l munkanap

szabadsĘ kertilt megállapítĺsra, melyből 15 munkanap szabadság keľült fe|hasznźiásrą igénybe
nem vett szabadságnapok szĺíma46 munkanap. A polgáľmester targyévľe jźEć,39 munkanap
szabadsággď egyiitt, 2017. évre megállapított szabadság összesen 85 munkanap.

A hivatkozott

$-ban foglaltak alapjĺĺna polglírmester előterjesztéséľea képviselő-testtilet minden

év februar 28-ig jóvríhagyja a polgĺáľmesteľszabadságanak ütemezését. A szabadságot az
titemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgáľmester a
szabadság igénybevételérőla képviselő-testĺiletet a következő tilésen té$ékoztatja. A

polgĺíľmestera szabadságot az titemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívĹili esetben,
vagy az igénybevételtmegelőzően legkésőbb tízenöt nappal megtett előzetes bejelentést
követően veheti igénybe.

Fentiek a|apjanjelen előteľjesztés 3. szźlmű mellékleteként csatolt szabadságolási iitemtervben
foglaltak a|apján kérem a 20|7 . évi szabadságom jóvahagyźlsált.
d) Alpolgáľmesteľek illetményénekés költségtéľítésénekmegállapítása

Magyaroľszág helyi önkormrĺnyzatairól szőló 20|1. évi CDooilx. törvény (továbbiakban
Mötv.) 80. s (1).(3) bekezdése alapjan a ftirállású alpolgráľmesteľ illetményénekösszegét a
polgáľmester illetménye 70_90oÁ-a közötti összegben a képviselő-testiilet zllapítja meg. A
képviselő.testtilet
ĺírsadďmi megbízatasú alpolgĺíľmestertiszteletdíját
tĺírsadalmi
megbízatástl polgármester tiszteletđija70_90%o-a kozotti összegben á||apítja meg, melynek
egészérőlvagy meghatźnozott részéről a képviselő-testÍilethez intézstt íľrísbelinyi|atkozatáxa|

A

a

a

1ęmondhat.

A főállású alpolgáľmester

és a társadďmi megbízatású alpolgáľmester havonta az illetményének,
tiszteletdíjanak |5%-ábanmeghatźlrozott összegíi költségtéľítésrejogosult.

Az Mötv.

71. $ (2) bekezdésének 20|7. januar |-jén hatáLyba lépett módosítĺĺsaa|apjźn a
polgĺĺľmesterilletményének összege megegyezik az államtitkáľnak a kö4ponti él||arńgazgatási
szervekről, vďamint a Kormiíny tagsai és az államtitkaľok jogállásarő| szćiő töľvényben
meghaüáľozott a\api|Ietményéből, illetménykiegészítésébőlés vezetői illeünénypótlékából álló

ý

3 aŤl
t,

t^ĺ

illetményének összegével. Ennek <ĺsszege _ a hivatkozott jogszabály hely szerint _ 997.l70 Ft,
mely a Kttv. alapjan a polgĺáľmesteľ részéľejĺírónyelvpótlékkal egészĹil ki.

A

főállású alpolgáľmesterek illetményétfentiek alapjan 698.019 Ft és 897.453 Ft köziitti
összegben, a taĺsadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 349.010 Ft és 448.727 Ft
közötti összegben kell megállapítani. Jelenleg a főállású alpolgĺírmesteręk illetménye 673.090Ft'
a tĺáľsadalmi megbízatźsúďpolgáľmester tiszteletdíja 336.545 Ft, mely a Kttrl. szeľint részśre
jĺĺĺónyelvpótlékkal egészül ki.
Tekintettel aľrą hogy az atpolgatmesterek illetménye nem éri el a jogszabályban rogzitett
összeget, díjazasuk ismételt megáů|apítasa vált sziikségessé.Javasolom a Képviselő-testtiletnek a
polgĺírmestendijazáshoz mérten a korábbivď azonos, 90%-os mértékbenmegái|apítaru az
alpolgĺáľmesterek illetményét illetve tíszteletdíját.
II.

A beterjesztés indoka

Az

ígazgatasi sziinetről, és a munkasziineti nap megźi|apítźtsaľólszóló rendelet elfogadasa,

valamint

alpolgáľmesterek illetményének megállapítas és

az

a

polgáľmester
jóvahagyasa
a Képviselő-testiilet hatĺĺskörébetartozik. A polgĺíľmesteľ
szabadságiitemezésének
valamint alpolgrírmesteľek díjazásźtravonatkozó jogszabźůyirendelkezések2017.januar 01.től
történő mó do sítĺísamiatt fedezet bizto sítrĺsaszfü sé ges.

III.

Diintés célja és pénzĺiryĺhatása

A polgármester

a

Kttv.225ĺC. $ (2) bekezdésébenalapjan fennálló kötelezettségének tesz eleget.

Az igazgatźsi sziinet elrendelése tźlmogatja a szabadságok tłĺľgyévbentörténő kiadását, toválbbá a
takaľékossági, gazďaságossági szempontokat is figyelembe veszi, a hivatal műktidéséveljĺáľó
költségek ezen időszak alatt csökkennek.

A KözszolgáIati Tisztviselők Napja munkaszĹineti nappá történő nyilvĺánítĺsatöbbletköltséget
jelenthet az ezen a napon munkavégzésrekötelezett munkaktirökben dolgozók (például
kiizteľĹilet-felügyelők) illetménye tekintetében, melynek fedezete biztosított a 201-7. évi
költségveté s személyĹigy i e|ofu ény zatáb an.

Az ďpolgáľmesteľek illetményének,tiszteletđíjár'akmegállapítasa 201-7. éwe 6.t70,0 e Ft és a
jríľulékokľa|,357,4 e Ft' a költségÍérítésemelkedése l.009,6 e Ft és a jĺáľulékolaa222,IeFt
többletköltséggel jar. További fedezet szfüséges a polgĺłrmesteri illetményemelés binositása
érdekében2.742,2 e Ft és járulékaira 603,3 e Ft, a költségÍérítéstekintetébeĺ 448,7 e Ft és
járulékaira 98'7 e Ft összegben. az összes többletkt'ltség |2.652,0 e Ft, melynek fedezetéül
javaslom az á|talźnos miiködési taľtalékotmegielölni.

Iv.

Jogszabályĺ kömyezet

Kttv. 93. $ (1)-(2) bekezdés; 225lC. $ (1)-(5) bekezdés; 225lJ. $ (1); 232. s (3) bekezdés;232lA.
(1>(2) bekezdés; Mötv. 42. s 1. pontja 71. $, 80. $; 2010. évi XL[I. törvény a központi
ől|anigazgatĺísi szervekľől, valamint a Kormany tagJai és az á||amtitkĺĺrokjogźů|ásarő| 51. $.
Kéręm a Tisztelt Képviselő-testiiletet ahatźlrozati javaslat és a rendelet-teľvęzetek elfogadására.

HATAROZATI JAVASLAT
A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. felkéri a

jegyzot, hogy a Hivatal 2017. évi zźlrva taľtásanak időpontjairól a helyben
szokásos módon üíjékoztassa a lakossálgot, a tarshatóságokat, felügyeleti szeľveket,
valamint a közszo|géitatókat.

Felelős: Jegyző

ŕ
ű?

Hataridő: 2017 . május

2.

3

l.

dľ. Kocsis Máté polgáľmester 2017. évre vonatkoző szabadságolási ütęmtervét elfogadją
az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és részéreösszesen 24 munkanapot
kiad.

Felelős: Jegyzó
Hataľidő: 2017. február f.

3. a) Z}|7.januar

1. napjától dľ. SĺłraBotond főállású alpolgáľmester havi illetményét a
polgáľmesteľi illetnény 9}Yo-źlban, azazhavi 897.453 Ft összegben állapítja meg.

b) dr. Saľa Botond alpolgármesteľ költségtérítésénekmértékeilletményének |SYo-a,
összegét havi 134.618 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgáľmester
Haüáridő: f0I7 . februar 2.

4. a)

2017. januĺĺľ1. napjától Egry Attila társadalmi megbízatźlsúalpolgĺáľmesteľ havi
tiszteletdíját a tĺĺrsadalmimegbizatźtsúpolgármesteri tiszteletdíj 9ĺYo.őlbarl, azaz havi
448.727 Ft összegben állapítja meg.
b) Egry Attila alpolgármester költségtérítésénekméľtékeilletményének |SYo-a, ĺisszegét
havi 67.309 Ft ĺĺsszegbenállapítja meg.
Felelős: polgáľmester
Hatĺáľidő: 2017. februźr 2.

5. a) 20t7. januaĺ 1. napjától

Santha Péternéfőá||astl ďpolgĺármester havi illetményéta
polgĺíľmesteriilletĺnény9}%o-ában, azazhavi 897.453 Ft összegben állapítja meg.

b) SĺĺnthaPéteľnéďpolgĺĺľmesteľkö,ltségÍérítésénekmértékeilleĺnényének15%-a"
összegét havi |34.618 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20t7. februźtr 2.

6. Felkéľidľ. Kocsis

Máté polgĺĺľmesterta hatźltozat 3-5. pontja szerinti dokumentumok

alźirásara.

Felelős: polgĺírmester
Haüáridő: 201-7. februźlt 2.

7.

ahatérozatban foglaltak miatt azonkormrányzat kiadás 11107-01 cím - köte|ezo feladat _
műk<idési cél és általĺínos taľtalékon belül az általanos tartaĺréke|otr,anyzatárőI |2.652,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11l0l cím - kötelező feladat - személý juttaĹás e|óirźnyzatźfi
|0.370,5 e Ft.tal, a munkaadót terhelő jĺírulékokés szociĺĺlishozzéĄaru|asi adó
eloir źnyzatźú2.28 1,5 e Ft-tal megemel i.

Felelős: polgáľmester

Hataľidő:20|7.februźr2.
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8. felkéri a

polgrĺľmestert, hogy a hatźrozatban foglaltakat a költségvetés módosításĺínál
vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a2017. évi költségvetés módosítasa

A döntés végľehajtásätvégző szewezeti erység: JegyzőiKabinet, Pénzilgyi lJgyosztá|y
Budapest, 20|7 . jaĺluar 25.

Törvényességi ellenőrzés :
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbíásából
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1. sz. melléklet

Budapest ľ'őváľos VIII. keľůiletJózsefváľosĺ onkormáłnyzatKépvĺselő-testĺiletének
....12017 .

(.......) iinkoľmányzatĺ rendelete

2017 . évľevonatkozóan igazgatási

szĺinet elrendeléséről

Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Önkormőnyzat Képviselő.testiilete a Magyaľország
helyi önkormányzatairól szóló f0||. évi CL)O(XIX. törvény 67. $ (1) bekezdés d) pontjában,
valamint akozszo|gá|ati tiszíliselőkľől sző|ő 20|1. évi cXCx. tv.232. $ (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapjźn' az Alapttiľvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatźlrozott
feladatköľében eljarva a következőket rendeli el:

1.$ A

rendelet személyi hatáIya kiterjed a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuarosi
Polgáľmesteri Hivatallal (továbbiakban: Hivatal) kozszo|gáIati jogviszonyban álló
valamennyi köztisztviselőre és ügykeze|őte, a Hivatal valamennyi munkavál|a|őjźra, a
polgiáľmesterre, az alpolgármesterekľe, a kiilönleges foglalkoztatasi állomanyba
tartozőV'ĺa, a prémiumévek pľogramb an részt vevő köztisztviselőkľe.

2.$

(1)

A

Hivatal 2017. évi munkarendjében a ĺyán ígazgaüási szĹinet 20t7. július 24.

napj ától 20t7 . augusztus 4. napjáig tart.

(2)

Hivatal 20|7. évi munkaĺendjében a té|i igazgatźsi sziinet 201-7. december 20.

^
napjától

2018. januaľ 3. napjáig taľt.

(3)
(1)-(2) bękezdésben foglaltakon tul a Hivatal munkarendjébenigazgatĺási szĹinet
^záprilis t4. (Nagypéntek) és20|7. október 31.
20|7.

3.$

Ez a renđelet20|7. mĺáľcius 1. napján lép hatalyba és 2018. janu.ĺr 4. napjan

hata|yźń

veszti.

Budapest, 2017 . februaľ .....

Danada-Riman Edina
jegyzí5

dľ. Kocsis Máté

polgármester
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INDoKoLÁs
az I. S-hoz
sző|ő 20|l. évi CXCX. törvény (továbbiakban Kttv.) 232. s G)
bekezdése a|apjan a képviselő-testiilet . a Koľmány ajĺínlasĺánakfigyelembevételével - a rendes
szabadság kiadasaľa igazgatź.si szĹinetet rendelhet eI. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság
nem hďadhatja meg akönisniselő adott évľemegállapított a|apszabađságlĺnaka haľomötödét.

A ktizszolgá|ati tisztlłiselőkről

a 2. $-hoz

A

közszolgá|ati tisŻrviselők munka- és pihenőidejéro|, az igazgatÁsi szĹinetről, aközszolgéůati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekĺől, valamint a távmunkavégzésto|
szőlrő 30l20l2. (III. 7.) Korm. rendelet 13. $-15. $-a rendelkezik az igazgatási sziinetľe
vonatkozó koľmanyajánlásľól, mely szeńnt a sziinet időtartaĺna nyĺĺľonöt egybeftiggő naptrári
hét, amely augusztus 2}.átkömetlenül követő vasáľnapig tart,téIen két egybeftiggő naptári hét,
amely januar Ĺ-jétközvetleniil követő vasĺírnapig taľt.
a 3. $-hoz

Arendelethatźiybalépésévelkapcsolatosrendęlkezésekettafia|mazza.
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2. sz. melléklet

Budapest x'őváľos VIII. keriilet Józsefváľosi Onkormányzat Képvĺselő.testületének
., ... 12017 . (. . .....) iinkormányzati rendelete
a Polgáľmesteľ Hivatalnál közszolgálatĺ jogviszonyban

állók díjazásáľól
juttatásairól
sző|ő 4612014. (xII. 12.) iinkormányzati rendelet módosításáľól

és eryéb

Budapest FővĺírosVIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testĺilete az A7aptörvény
32. cikk (2) bekezdésében megllatźtrozott feladatkcirében etjánĺa, a közszolgźůati tisztlłiselőkľől
sző|ő 20|1. évi CXCD(. törvény 232lA. $ (1) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjĺína
következőket ľendeli el :

1. s A Polgĺármesteri Hivatalnál közszo|gá|atijogviszonyban állók és egyéb juttatásairól szóló
4612074. Cru. 12.) önkormźnyzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) a következo 4lA.
alcímmel és 4/A. $-sď egészül ki:
,,4l A.

Közszolgálati Tisztviselők Napja

A Polgĺáľmesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők szĺímźraa Közszo|gźiati
Tisztviselők Napj ą j úlius 1 .j e, munkaszĹineti nap.''
4/A. $

2. $ A Rendelet 5. $.a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az
''5. $

meghatźtrozottjuttaĺĺsokľątĺímogatasokľąfelhasznéihatő keretösszeg
e|őhźnyzatát a Képviselő-testĺilęt évente a költségvetési rendeletbenhatźrozza meg.
Q) 4/A. $.ban foglalt ľendelkezésselösszefüggésben keletkező többletköltségek fedezetétaz
^
Önkormĺányz
at sajźúbevételeinekterhére biztosítja.''
e rendeletben

3. $ Ez a rendelet 20|7. februaľ 10-én lép hatályba, és az azt követő napon hata|yát veszti.
Budapest, 2017. februar ....

Danada.Rĺmán Edĺna
Jegyzo

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester

nokf

INDoKoLÁs
1.

$-hoz

Az önkormányzati

rendelet 2. a|cime alatti rendelkezések tarta|ma módosul, mely indoko|ja az
alcím megnevezésének módosítĺását.

2.

$-hoz

A Kttv. 20|7. januar l-jétől hatźiyba lépett módosítĺísaalapjrín a korábbiakban

meghataľozott

Közszolgálati Tisztviselők napją július |.,20|7. évtőIkezdódően munkasziineti napként t<irténő
megźů|apításaa helyi önkoľmányzat képviselő-testülete dtintési hataskörébetafiozik.

A

közszolgáIati munka elismerése, a köniszÍ:ĺiselők elkötelezettségének eľősítése,ezze| a
motivált munkavégzés elősegítése, vďamint egläjta természetbeni ttibbletjuttatasként tekintve a
veľsenyképességfenntartĺása érdekébenjavasolt az eseményhez kapcsolt munkaszĹineti nap
további fenntaľtása.

3.

$-hoz

HatáIybaléptetőéshata|yátvesztőrendelkezésektaľtalmaz.
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2017. évi

szABADsÁoolÁsl ÜľeľureRv
Dr.

Kocsis Máté

polgármester

Budapest,
Ĺ!.ii::::il:]
ť.:':.:.:.:.

lliiiiii:::il

IGAZGATASI SZUNET

3. sz. me||ék|et

*\:
--

