
 

 
        Iktató szám: 223/2022. 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. október 13-ai ülésére 

 
 

Tárgy:  Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 74/2022. (II.17.) számú normatív 
határozatának módosítása 

 

Előterjesztő:    Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 
Készítette:    Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Tóth Tamás s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat X normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 

A döntéshez egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése 
lehetőséget biztosít a Képviselő-testülete részére, hogy igazgatási szünet elrendelése mellett döntsön. 
 
2022. február 17. napján a Képviselő testület meghatározta a 2022. évre vonatkozóan az igazgatási 
szünetet, melynek alapján a téli igazgatási szünet 2022. december 27. napjától 2023. január 2. napjáig 
tart. 
 
A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján 
kormányzati igazgatási szünet kerül elrendelésre valamennyi, a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 2. § (1) bekezdése szerinti kormányzati igazgatási szervnél. 
  
(„Kit. 2. § 

2. § [A kormányzati igazgatási szervek] 
(1) Kormányzati igazgatási szerv: 
a) a központi kormányzati igazgatási szervek és ezek területi, helyi (a továbbiakban együtt: területi) szervei, és 
b) a területi kormányzati igazgatási szervek. 
(2) Központi kormányzati igazgatási szerv: 
a) a Kormány, 
b) 
c) a minisztérium, 
d) a kormányzati főhivatal, és 
e) a központi hivatal. 
(3) Kormányzati főhivatal: 
a) a Központi Statisztikai Hivatal, 
b) 
c) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, és 
d) 
(4) Területi kormányzati igazgatási szervek a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban együtt: 

kormányhivatal).”) 

 
Az igazgatási szünet a kormányzati igazgatási szerveknél 2022. december 22. napjától 2023. január 
6. napjáig tart, az első munkanap 2023. január 9-e. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Kormányhivatalának vezetőjével történt egyeztetésünkkor, azt a 
tájékoztatást kaptuk, hogy a IX. kerületi Kormányhivatal is bezár ezen időszakban. 
 
A Rendelet értelmében az igazgatási szünet alatt a kormányzati igazgatási szerv feladatait nem 
látja el, és az ügyfélfogadás nem működik. 
 
Energiamegtakarítási intézkedésként, amennyiben a Hivatali telephelyek 18 napra (11 munkanap) 
bezárásra kerülnek – a Ferenc krt. 8-at leszámítva – az előzetes kalkulációk szerint az alábbi várható 
költségmegtakarítások érhetőek el (számítás a tavaly decemberi-januári számlák alapján a mai 
energiaárakkal kalkulálva, levonva belőlük az egyes üzemeltetési megállapodás alapján 
továbbszámlázott összegeket): 

 
- telephelyek őrzés védelme: 2.647.341,- Ft 
- telephelyek összes rezsiköltsége (víz, gáz, villamos-energia): 12.744.283,- Ft 

 
Teljes várható megtakarítás: 15.391.624,- Ft 

 



Fentiekre tekintettel, javaslom a 74/2022. (II.17.) számú normatív határozat módosítását a téli igazgatási 
szünetre vonatkozóan, 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tartó időszakra. 
 
A Hivatali dolgozóknak 2022. decemberében 2 nappal több szabadságot-, 2023. januárjában 4 nappal 
több szabadságot szükséges kivenniük az eredeti határozatban rögzített igazgatási szünethez képest. 
 
Az igazgatási szünetre vonatkozóan először a 2022. évben esedékes szabadságot kell kiadni, 
amennyiben a szabadság nem elegendő, a 2023. évben esedékes szabadságot kell kiadni. 
 
A téli igazgatási szünet időtartama alatt – csak úgy, mint a Kormányhivatalokban - a Polgármesteri 
Hivatalban ügyfélfogadás nincs, a Hivatal zárva tart. 
 
Az igazgatási szünetről az ügyfeleket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblái, az Önkormányzat honlapja, 
valamint a ferencvárosi kerületi újság útján tájékoztatjuk. 
 
Fentiekre figyelemmel javaslom a 74/2022. (II.17.) számú normatív határozat módosítását, a Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban a téli időszakban 2022. december 22. napjától 
2023. január 6. napjáig tartó időszakra az igazgatási szünet elrendelését. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Budapest, 2022. október 5. 
 
 
 

Baloghné Dr. Nagy Edit s.k. 
címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Normatív határozati javaslat 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
74/2022. (II.17.) számú normatív határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet 

elrendeléséről 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban a 2022. 
évben  

- 2022. július 25. napjától 2022. augusztus 5. napjáig (10 munkanap) terjedő 
időszakra, 

- 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig (11 munkanap) terjedő 
időszakra  

- 2022. március 26. napjára, 
- 2022. október 15. napjára, 

igazgatási szünetet rendel el. 
 
Határidő: 2022. október 13. 
Felelős:              Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 
 

 
Határozati javaslat 

 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 
 

 
felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat 
előzetesen tájékoztassa. 

 
Határidő: 2022. december 5. 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 


