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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 



E L Ő T E R J E S Z T É S  
 
Tárgy:  Javaslat a 2014. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 

rendelet elfogadására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.(Kktv.) 232.§. (3) 
bekezdése értelmében a Képviselő-testület igazgatási szünetet rendelhet el. 
 
Az igazgatási szünet lehetőséget ad arra, hogy a Hivatal működése 
költségtakarékosabb legyen. A szünet ideje alatt még ügyeleti rendszer működésével 
is csökkennek olyan működtetési költségek, mint az elektromos áram, víz 
fogyasztása, az épületek takarításának költségei.  
 
Az ügyfelek részéről negatív észrevétel, vagy panasz az igazgatási szünet miatt az 
elmúlt év folyamán nem érkezett. A lakosság több kommunikációs csatornán 
(hirdetőtábla, honlap) értesül a szünetről, és miután 2013-ban is elrendelt a 
Képviselő-testület téli igazgatási szünetet, így ez kialakult gyakorlatnak tekinthető. 
 
A téli igazgatási szünet időtartama a következő: 
2014. december 22. (hétfő) – 2015. január 2. (péntek) 
Első munkanap: 2015. január 5. (hétfő) 
(A 2014. december 24-e, valamint a 2015. január 2-a központilag átszervezett 
munkanap) 
Az ügyintézés természetesen nem áll le teljesen, erre az időszakra a hivatal ügyeleti 
rendszert dolgozott ki.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására. 
 
Rendeletalkotási javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 2014. évre 
vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló .../2014. (XII. .) sz. rendeletét. 
 

Budapest, 2014. december 9. 
 

 Rogán László  
 polgármester 



BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2014. (XII.  .) önkormányzati rendelete  
a 2014. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX törvény 232.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 
30/2012.(III.7) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésben foglaltakra, az Alaptörvény 32.cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

l.§ 

Jelen rendelet hatálya kiterjed a Budakalász Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott munkavállalókra.  

2.§ 

 
(1) A Hivatal 2014. évi munkarendjében, a téli igazgatási szünet: 2014. december 22.(hétfő) 
napjától 2015. január 2. napjáig (péntek) tart. 

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyfélfogadási napokon ügyeletet tart.  
 

Záró rendelkezés 

3.§ 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. január 3-án hatályát veszti. 
 

Rogán László     Dr. Molnár Éva 
 polgármester                                    jegyző 
 

 
 
Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület a 2014. december 18-ai ülésén fogadta el, kihirdetése 
2014. december …..-án megtörtént. 
 
dr. Molnár Éva 
jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



INDOKLÁS 
Általános indoklás 

 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdése 
alapján a Képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a 
rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az így kiadott rendes 
szabadság nem haladhatja meg az érintettek részére megállapított alapszabadság 
3/5-ét. 
A Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az 
igazgatási szünetről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III.7) Korm. 
rendelet 13-15.§-ai tartalmazzák.  
 

Részletes indoklás 
 

az 1.§-hoz 
Meghatározza azon személyek körét (személyi hatály), amelyekre a rendeletet 
alkalmazni kell. 
 

a 2.§-hoz 
A Kormány ajánlására figyelemmel került meghatározásra a téli igazgatási szünet 
időtartama. 
 
 

a 3.§-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést, valamint hatályon kívül helyező rendelkezést 
tartalmaz.  
 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

Budakalász Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének önkormányzati rendelete  
a 2014. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről 

 
 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 
 

1. A jogszabály-tervezet hatásai 
1.1. Társadalmi hatások: Ilyen hatásokkal a rendelet-tervezet nem 

rendelkezik. 
1.2. Gazdasági, költségvetési hatás: Az igazgatási szünet alatt a Hivatal 

dologi kiadásai csökkennek, ezáltal költségtakarékosság érhető el. 
1.3. Környezeti, egészségi következmények: A hivatali alkalmazottak 

számára biztosított az évközi pihenőnap. 
1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Ilyen hatásokkal a 

rendelet-tervezet nem rendelkezik. 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: Nem, vagy kevesebb szabadság következő évre 
történő átvételére kerül sor. 

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet nem jár a feltételek módosításával, a 
meglévő szervezetrendszer és tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítása elegendő. 

 


