
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének

28/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete
a 2011. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) 
bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet  hatálya  kiterjed a Budapest XVIII. kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatala  által  foglalkoztatott  valamennyi  köztisztviselőre, 
ügykezelőre és munkavállalóra.

2. Az igazgatási szünet

2.  § Budapest  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat  Polgármesteri 
Hivatala 2011. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2011. december 27. napjától 2011. 
december 30. napjáig tart.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2011. december 31. napján hatályát veszti.

Budapest, 2011. szeptember 15.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. Ughy Attila s.k.
címzetes főjegyző polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A  Ktv.  41/A.  §  (9)  bekezdése  szerint  a  képviselő-testület  –  a  Kormány  ajánlásának 
figyelembevételével – igazgatási szünetet rendelhet el.
Az igazgatási  szünet  lehetőséget  ad arra,  hogy a Polgármesteri  Hivatalban történő munka 
szervezettebb, koncentráltabb, a Hivatal működése pedig költségtakarékosabb legyen.

Részletes indokolás

1. § -hoz: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdése 
meghatározza az igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó döntés személyi hatályát.



2. § -hoz: A téli igazgatási szünet időtartamát a két ünnep közötti munkanapok határozzák 
meg  figyelembe  véve  a  Kormány a  2011.  évi  igazgatási  szünetről  szóló  19/2011.  (III.2.) 
Kormány rendeletben megfogalmazott ajánlását.
3.  §  -hoz:  A jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX. törvény 7.  §  (1)  bekezdése  szerint  a 
jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését 
követő valamely nap lehet, illetve a 10. § (6) bekezdése szerint a hatályvesztés időpontjának 
meghatározása esetén rögzíteni kell a hatályvesztés naptári napját.

Budapest, 2011. szeptember 15.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. Ughy Attila s.k.
címzetes főjegyző polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2011. szeptember 20.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna
címzetes főjegyző
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