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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy:  Javaslat a 2014. évi igazgatási szünet elrendelésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 
 
A szabályozás várható hatásait és következményeit megvizsgálva megállapítható, 
hogy a rendelet elfogadása  
- a dolgozók számára már előre kiszámíthatóvá teszi az év végi munkarendet, kellő 
időben tervezhetővé válik az év végi szabadságolási rend, 
- a Polgármesteri Hivatalban már kellő időben tervezhetővé válik az év végi 
munkarend, 
- az ügyfelek fel tudnak készülni az év végi munkarend-változásra, 
- költségvetési szempontból a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai szempontjából 
az igazgatási szünet kismértékű megtakarítást jelent, 
- a végrehajtás az eddigiekhez képest nem jelent többlet adminisztratív és 
szervezési terhet.  
 
 
 
Újpest, 2014. január 13. 
 
 
 
 
         Dr. Tahon Róbert 
 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Képviselő-testületének …./2014. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2014. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) és c) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A Képviselő-testület 2014. december 29. 30. és 31. napjaira igazgatási szünetet 
rendel el. 
 

2. §. 
 
Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői  
és munkavállalói részére a rendes szabadságot ki kell adni, illetve a rendes 
szabadságot ki kell venni. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2014. december 31. 
napján a hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése 
lehetővé teszi, hogy a Képviselő-testület igazgatási szünetet rendeljen el, amelynek 
időtartama alatt a Polgármesteri Hivatalban a munkavégzés szünetel és a dolgozók 
részére a rendes szabadságot ki kell adni. 
Önkormányzatunknál már több éves gyakorlat, hogy a Képviselő-testület a 
karácsonyi ünnepek időszakában, a karácsony és az újév körüli munkanapokra 
igazgatási szünetet rendel el. Ezt a gyakorlatot követi a rendelet-tervezet is. Az 
igazgatási szünet a jogszabály szerinti munkanapokra kerül  elrendelésre. A 
szabályozás figyelembe veszi a 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 
szóló 33/2013. (VIII.30.) NGM rendelet előírásait is. 
 
 


