
 

 
        Iktató szám: 253/2/2022. 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. november 17-ei ülésére 

 
 

Tárgy:  Módosító indítvány a 253/2022. számú előterjesztéshez (igazgatási 
szünet) 

 

Előterjesztő:    Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 
Készítette:    Jegyzői Kabinet 
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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! 
 
2022. november 10. napján megjelent a Magyar Közlönyben a különleges jogállású szerveknél és a helyi 
önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet). 
 
A Rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a Képviselő-testület igazgatási szünetet rendeljen el 2022. 
december 22. napjától 2023. január 6. napjáig. 
 
A Rendelet 2. § (1) bekezdése rögzíti az igazgatási szünetre vonatkozóan a szabadság kiadásának 
rendjét, mely szerint  a  munkáltatói jogkör gyakorlója köteles az  igazgatási szünetre eső valamennyi 
munkanapra szabadságot kiadni a Hivatalánál foglalkoztatott személyek részére, azzal, hogy 

a) ebben az  esetben nem alkalmazandó a  foglalkoztatottra irányadó jogszabály azon 
rendelkezése, amely szerint a szabadság egy részével a foglalkoztatott rendelkezik, 
b) először a 2022. évben esedékes szabadságot kell kiadni, 
c) ha a b) pont szerinti 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. 
 
A fenti időszakban a közterületi feladatok ellátása csökkentett létszámmal, de folyamatosan biztosított 0-
24 órában és az ünnepek alatt is, valamint a Közszolgáltatási Iroda Anyakönyvi Csoportja 2023. január 
4-én ügyeleti napot tart, melyről a lakosság értesítésre kerül. 
 
Figyelemmel a fentiekre, valamint a 253/2022. számú előterjesztésben részletezett várható energia-
megtakarítási összegre, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet rendelje el az igazgatási szünetet 2022. 
december 22. napjától 2023. január 6. napjáig. 
 
A Hivatal zárva tartásáról az ügyfeleket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblái, az Önkormányzat honlapja, 
valamint a ferencvárosi kerületi újság útján tájékoztatjuk. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Budapest, 2022. november 11. 
 
 
 

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. november 17. 
Felelős:              Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 
 
 

 
Határozati javaslat 

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

1. az igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzőt a 
szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére. 

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

 
Határidő: 2022. november 30. 
Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 


