ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. január 31-én tartandó ülésére
a „Közszolgálati Tisztviselők Napjának” tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 2016. évi CLXXX.
tv. 2017. január 10-ei hatállyal módosította a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló
2011. évi CXCIX. törvényt (továbbiakban: Kttv.).
A módosítás nyomán a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je a továbbiakban már nem
munkaszüneti nap. Ugyanakkor a Kttv-be bekerült szabályozás szerint a helyi önkormányzat
képviselő-testülete rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője
számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
A köztisztviselők napja 2001. óta munkaszüneti nap volt a köztisztviselők számára, az
egészségügyi ágazatban dolgozók számára 2012. óta munkaszüneti napnak számít a
Semmelweis-nap, azaz július 01-e.
2017-től a Szociális Munka Napja – november 12-e – is munkaszüneti nap a szociális
szférában dolgozóknak.

Mindezekre tekintettel indokoltnak tartanám, ha a Tisztelt Képviselő-testület rendeletet
alkotna arra vonatkozóan, hogy a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a
Közszolgálati Tisztviselők Napja továbbra is munkaszüneti nap legyen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fent leírtak alapján fogadja el az alábbi rendelettervezetet!

Gárdony, 2018. január 22.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

Készítette: Jankovics Zoltánné aljegyző
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TERVEZET
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2018. (……) önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:

1. § Július 1-je a Közszolgálati Tisztviselők Napja, amely a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban
közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.
2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2018. ………… -án kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző
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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá
nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet
előzetes hatásvizsgálata

I.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály készítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
II.
A Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról
szóló önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható
hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint
összegezhetők.
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A tervezetnek jelentős társadalmi, gazdasági hatása nincs.
b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A tervezetnek mérhető környezeti vagy egészségügyi következményei nincsenek.
c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A tervezet többlet adminisztratív terhet nem keletkeztet.
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2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A céllal, hogy a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je a továbbiakban is
munkaszüneti nap legyen a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak
számára, szükségszerű az önkormányzati rendelet megalkotása
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek biztosítottak.

