
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

61/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 

a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 

44/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet

módosításáról

 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény  232  §.  §  (3)  bekezdésében 
kapott  felhatalmazás  alapján,  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (1)  bekezdésének  a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  Budapest  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc –  Pestszentimre  Önkormányzata  Képviselő-
testületének a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 44/2011. (XII.20.) 
önkormányzati  rendelete  (továbbiakban:  Rendelet)  1.  §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

“1. § A rendelet hatálya – a 3. §-ban megfogalmazott kivétellel – kiterjed a Budapest XVIII. 
kerület  Pestszentlőrinc –  Pestszentimre  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatala  által 
foglalkoztatott valamennyi közszolgálati tisztviselőre és fizikai alkalmazottra.”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

“2.  § Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc –  Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 2012. évi munkarendjében a téli  igazgatási  szünet 2012. január 2. napjától 2012. 
január 3. napjáig, 2012. december 15. napján, valamint 2012. december 27. napjától 2012. 
december 28. napjáig tart.”

3. § Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.

Budapest, 2012. november 22.

dr. Peitler Péter Ughy Attila 
jegyző polgármester



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A  Kttv.  232.  §  (3)  bekezdése  szerint  a  képviselő-testület  –  a  Kormány  ajánlásának 
figyelembevételével – igazgatási szünetet rendelhet el.

A 2012. évi igazgatási szünetről szóló rendelet módosításának szakmai indokát az adja, hogy 
2012. szeptember 12-én hatályba lépett a nemzetgazdasági miniszter 28/2012. (IX.4.) NGM 
rendelete  a  2013.  évi  munkaszüneti  napok  körüli  munkarendről,  mely  a  2012.  évre  is 
tartalmaz rendelkezést: úgy rendelkezik, hogy 2012. december 1. szombat munkanap, 2012. 
december  31.  hétfő  pihenőnap,  ennek  alapján  az  önkormányzat  által  elrendelt  igazgatási 
szünet  utolsó  napja  nem 2012.  december  31-e-  tekintettel  arra,  hogy ez  a  nap,  valamint 
december 29. és 30. napja is munkaszüneti nap- kell hogy legyen, hanem 2012. december 28. 
napja.

A módosításnak társadalmi, gazdasági indoka és hatása nincs.

Részletes indokolás

1.  §  -hoz: A  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény  egységesen 
közszolgálati  tisztviselőkről  tesz  említést,  ide  sorolja  a  köztisztviselőt  és  a  közszolgálati 
ügykezelőt is, a módosítás a felsőbb jogszabálynak való megfelelést célozza. 

2. § -hoz: A módosítás a nemzetgazdasági miniszter 28/2012. (IX.4.) NGM rendeletének 
2012. évre vonatkozó rendelkezési miatt szükséges, továbbá célszerűségi indoka van.

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, valamint a 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés 
a  hatálybalépéssel  végrehajtottá  válik,  és  a  végrehajtottá  vált  rendelkezés  a  végrehajtottá 
válást követő napon hatályát veszti. 

Budapest, 2012. november 22. 

dr. Peitler Péter Ughy Attila 
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. november 26.

dr. Peitler Péter
jegyző
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