
Előterjesztés 

 

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról 

 
1. előterjesztés száma: 288/2019. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: rendelet-tervezet   

5. előterjesztést tárgyaló bizottság felsorolása: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

Általános indokolás 

2002. évtől, a július 1. napja a közszolgálati tisztviselők munkaszüneti napja. A közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. év CXCIX. törvény módosítása értelmében azonban 2017. január 1. 

napjától már nem minősül munkaszüneti napnak a Köztisztviselői Nap. Ugyanakkor a helyi 

önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy önkormányzati rendeletben rendelkezzen arról, 

hogy a hivataluk köztisztviselői számára a Köztisztviselői Nap munkaszüneti nap maradjon. 

Részletes indokolás 

1. § munkaszüneti napról döntés 

2. § hatálybaléptető rendelkezések  

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló rendelettervezetben foglaltak várható hatásai – 

a Jat. 17.§ (2) bekezdésben foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:  

A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

Környezeti, egészségügyi hatás:  
A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következménye nem mutatható ki. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  
A rendelet alkalmazása nem érint személyügyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következménye:  

A közszolgálati tisztviselők méltó megünneplése ezen a napon. 
Jogszabály alkalmazásához szükséges, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A feltételek adottak, e vonatkozásában a többlet költségek fedezete rendelkezésre áll az 

önkormányzat saját bevételek terhére. 

 



Kérem a Tisztel Képviselő-testületet a mellékletben szereplő rendelet-tervezet megtárgyalására 

és a rendelet megalkotására. 

Bicske, 2019. december 4. 

         Bálint Istvánné 

          polgármester 

     

 

1. melléklet a 288/2019. előterjesztéshez 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2019. (……) önkormányzati rendelete 

a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi 

önkormányzatok alcím 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közszolgálati Tisztviselők Napját – 

július 1. napját – munkaszüneti nappá nyilvánítja. 

 

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Bálint Istvánné      Fritz Gábor 

 polgármester        jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2019._____ 

                                                                                                        Fritz Gábor 

                                                                                                            jegyző                                                                       

 

 

 


