
l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2017. évi 
igazgatási szünet elrendeléséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

A rendelet hatálya a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban (a 
továbbiakban: Hivatal) dolgozó köztisztviselőre és ügykezelőre, valamint a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalóra (a 
továbbiakban együtt: foglalkoztatott) terjed ki. 

2.§ 

A Hivatalban a 2017. július 10-étől 2017. augusztus 4-éig, valamint a 2017. december 27-
étől 2017. december 29-éig terjedő időszak igazgatási szünet. 

3.§ 

(l) Az igazgatási szünet időtartama alatt a jegyző a foglalkoztatott részére legalább 10 
napnak megfelelő szabadságot ad ki. 

(2) A jegyző- a szabadságolási terv alapján- az igazgatási szünet időszakára figyelemmel 
határozza meg a kiadásra kerülő szabadságot. 

(3) Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékesség évében ki nem adott szabadság 
egésze kiadható. 

4.§ 

(l) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás - a (2) bekezdés ben, 
valamint az 5. §-ban meghatározott kivétellel- szünetel. 

(2) A 20 l 7. július l O-étől 2017. augusztus 4-éig tartó igazgatási szünet időtartama alatt a 
Hivatal anyakönyvi ügyekben és aszociális ügyekben eljáró szervezeti egysége, valamint az 
ll 02 Budapest, Állomás utca 26. szám alatti ügyfélszolgálata 

a) hétfőn 14.30 órátóll7.30 óráig, 
b) szerdán 8.00 órától 16.00 óráig, valamint 
c) pénteken 8.00 órától 11.30 óráig 

ügyfélfogadást tart. 
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5.§ 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Kőbányai Közterület-felügyelet a feladatait 
folyamatosan ellátja, a foglalkoztatottak szabadságát a szervezeti egység vezetője a jegyzővel 
történt egyeztetést követően adja ki. 

6.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. január l-jén hatályát veszti. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
Jegyző 
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INDOKOLÁS 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § 
(3) bekezdése biztosítja a lehetőséget, hogy a Képviselő-testület a Kormány ajánlásának 
figyelembevételével igazgatási szünetet rendeljen el a rendes szabadság kiadására. 

Az igazgatási szünet bevezetésével lehetőség nyílt a szabadságok lépcsőzetes, szabadságolási 
tervszerinti kiadására úgy, hogy az ügyek nem torlódtak, és a határidők is tarthatóak voltak. 
Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve a szabadság igénybevétele összehangoltabbá 
vált, így csökkenthető az esedékesség évében ki nem adott szabadság napjainak a száma. Az 
igazgatási szünet javasolt időszaka a Képviselő-testület nyári ülésezési szünetének időszakára 
esik, amikor a bizottsági és a képviselő-testületi előterjesztésekkel kapcsolatos feladatok nem 
jelentkeznek, ily módon minden munkatárs részére biztosítható a legalább két hét szabadság 
igénybevétele. 

A fentiekre tekintettel javasolt az igazgatási szünet 2017. évben történő elrendelése a 
rendelettervezetben foglaltak szerint. 
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