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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A korábbi években év végén, több napon át, csökkentett munkaidőben dolgoztak 
a köztisztviselők, illetve meghatározott napokon technikai okok miatt zárva 
tartott a Polgármesteri Hivatal. A Képviselő-testület korábbi döntései jelentős 
költség megtakarítást eredményeztek az elektromos áram, a fűtés, a víz-, 
csatornadíjban, illetve a telefonköltségben, a testület lehetőséget biztosított az 
aktuális karbantartási munkák elvégzésére, ugyanakkor az ügyfelek részére a 
döntés – a megfelelő tájékoztatás mellett – hátrányt nem okozott. 
 
2010. évben az ünnepek a hétvégi napokra esnek, ezért most a két ünnep közti öt 
munkanapból 3 nap technikai szünet engedélyezését javaslom, ezzel biztosítva a 
Hivatal további zavartalan működéséhez szükséges karbantartási munkák 
elvégzését. A korábbiaknak megfelelően természetesen azokon a területeken, 
ahol ez indokolt, a megfelelő létszámú ügyeletet fenntartjuk.  
Mivel a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint a 
köztisztviselők szabadságát – lehetőség szerint – az adott évben ki kell adni, 
viszont ez évben a két választás lebonyolítása miatt jelentős mennyiségű 
szabadsága megmaradt a munkatársaknak, ezért is ésszerűnek látszik a december 
végi általános munkaszünet engedélyezése. 
 
A fenti indokok alapján – Jegyző Úr javaslatára - indítványozom a Tisztelt 
Képviselő-testületnek, hogy 2010. december 29-ére, 30-dikára és 31-ére 
engedélyezze a Hivatal technikai okok miatti zárva tartását. 
 
Kérem, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadják el. 
 
 
B u d a p e s t, 2010. október 27. 
 
 
 

Németh Szilárd 
          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35. § (2) bek. c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal (beleértve: a Bp. 
XXI., Szent Imre tér 10., Bp. XXI., Szent Imre tér 3., Bp. XXI., Kossuth L. u. 63. 
és 65., Bp. XXI., Völgy u. 8., Bp. XXI., Bajcsy-Zsilinszky u. 59/a. szám alatti 
telephelyeket is) 2010. december 29-30-31. napján technikai okok miatt zárva 
tart. 
A Polgármesteri Hivatal 2011. január 3. napjától teljes munkarendben működik, 
ügyfélfogadást a szokott rend szerint tart.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a csepeli lakosságot a 
helyben szokásos módon tájékoztassa. 
 
Határidő: elfogadásra:    azonnal 
 
Felelős: Németh Szilárd 
  polgármester 
 

végrehajtás előkészítéséért:  
dr. Szeles Gábor 
jegyző 

 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 
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