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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 7/2019. (VI. 25.) PM rendelet 2. §-a
szerint a 2020. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel
járó – munkarend a következő:
augusztus 21., péntek
augusztus 29., szombat
december 12., szombat
december 24., csütörtök

pihenőnap
munkanap
munkanap
pihenőnap

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3)
bekezdése szerint a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes
szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság
azonban nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a
háromötödét, vagyis a 15 munkanapot, ezáltal a Kttv. behatárolja az igazgatási szünet lehetséges
időtartamát.
Mindezek alapján javaslom 2020. évben 2020. július 27. napja és augusztus 7. napja között (10
munkanap), továbbá 2020. december 23. és 31. napja között (5 munkanap) igazgatási szünet
elrendelését.
A fentiekben megjelölt igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti
egységében az ügyfélfogadás ügyeleti rend alapján történik.
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi rendeletalkotási javaslat
elfogadását.
RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019.
(… …) önkormányzati rendeletét a 2020. évi igazgatási szünetek elrendeléséről.
Budapest, 2019. december 3.
Horváth Tamás s.k.
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:
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1. számú melléklet
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2019. (……...) önkormányzati rendelete
a 2020. évi igazgatási szünetek elrendeléséről
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ának (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ának (3) bekezdése alapján a
Képviselő-testület 2020. évben 2020. július 27. napja és augusztus 7. napja között (10 munkanap),
továbbá 2020. december 23. és 31. napja között (5 munkanap) – a változó munkarendben dolgozó
közterület-felügyelők kivételével – a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységében
igazgatási szünetet rendel el, amely időszak alatt az ügyfélfogadás ügyeleti rend alapján történik.
2. §
E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és 2021. január 1. napján hatályát veszti.

Budapest, 2019. december

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző

Horváth Tamás
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2019. december

Dr. György-Rúzsa Ágnes
jegyző

2. számú melléklet
INDOKOLÁS
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2020. évi igazgatási szünetek elrendeléséről szóló
…/2019. (…. ….) önkormányzati rendeletéhez
Általános indokolás
A jogi szabályozás szükségességét alátámasztó szakmai okok és célok:
A rendeletalkotás célja, hogy a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló
7/2019. (VI. 25.) PM rendeletre figyelemmel, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a
köztisztviselői szabadnapok kiadása előrelátható ütemezés szerint történhessen, elkerülve ezzel a
szabadnapok jövő évre történő átvitelét.
A jogi szabályozás várható hatásai:
A szabályozással a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára biztosítandó a tárgyévi szabadnapjaik
kivétele, megfelelve ezzel a 2011. évi CXCIX. törvény 104. § (1) bekezdésében előírtaknak,
miszerint a szabadságot esedékességének évében kell kiadni.
A rendelet megalkotása európai uniós jogot nem érint.

Részletes indokolás
1. §
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3)
bekezdése szerint a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes
szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság
azonban nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a
háromötödét, vagyis a 15 munkanapot, ezáltal a Kttv. behatárolja az igazgatási szünet lehetséges
időtartamát.
A szabadnapok kiadásának előrelátható ütemezése, továbbá a szabadnapok jövő évre történő
átvitelének elkerülése indokolttá teszi a nyári és téli időszakra vonatkozó igazgatási szünet
elrendelését.
2. §
A rendelet időbeli hatályáról rendelkezik.
Jogszabály-előkészítő nyilatkozat:
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó
indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja
alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása,
környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem
kimutatható. Nem javaslom az indokolás közzétételét.
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3. számú melléklet
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével
felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.
A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségügyi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c)
a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
a.)

Vizsgálni kell a rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását:

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelettervezetnek társadalmi hatása nincs.
ab) környezeti és egészségügyi következményei:
A rendelet környezeti és egészségügyi hatást nem von maga után.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terhekkel nem jár.
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotását a hatályos jogszabály írja elő.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak,
többletfeltételeket nem igényel.
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