
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019.(VI.27.) önkormányzati
rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében és a 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőt rendeli el:

1. §

A Bölcskei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  köztisztviselői  számára  a  Közszolgálati  Tisztviselők
Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

2. §

A munkaszüneti  nap  elrendelésével  keletkező  többletköltségek  fedezetét  az  önkormányzat  saját
bevétele terhére biztosítja.

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2019. június 27-én a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
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Előzetes hatásvizsgálat 

A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásához 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatások: 

Madocsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti 

nappá nyilvánításával a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők munkájának 

elismerését fejezi ki. 

 

II. Gazdasági, költségvetési hatás: 

A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezete rendelkezésre áll. 

 

III. Környezeti és egészségügyi következmények: 

A rendelet elfogadásának környezeti, egészségi következményei nincsenek. 

 

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendelet elfogadása esetén az adminisztratív terhek nem növekednek. 

 

V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet megalkotását magasabb szintű jogszabályi felhatalmazás teszi lehetővé, az eddig törvényben 

biztosított munkaszüneti napot a továbbiakban az elfogadott helyi önkormányzati rendelet garantálja. 

 

VI. A rendelet alkalmazásához szüksége személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre 

állnak. 

 

Madocsa, 2019. június 26. 

 

 

 

 

 dr. Orbán Zsuzsanna s.k. 

 jegyző 

 



 

 
I.  A RENDELET-TERVEZET ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA 

 

A Közszolgálati Tisztségviselők Napja 2001. óta minden évben július 1. napja, melyet először  a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 71/A. §-a, majd a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 93. § (2) bekezdése munkaszüneti nappá minősített. 

A Kttv. 2017. január 1-jétől hatályos módosítása a Közszolgálati Tisztviselők Napját kivette a munkaszüneti 

napok köréből, ugyanakkor a 93. § (2) bekezdése és a 232/A. § (1) bekezdése felhatalmazta a helyi 

önkormányzat képviselő-testületét, hogy ezt a napot – önkormányzati rendeletével – továbbra is 

munkaszüneti nappá nyilvánítsa a hivatal köztisztviselői számára. A felhatalmazásra tekintettel Madocsa 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen rendeletével a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja. 

 

II.  A RENDELET-TERVEZET RÉSZLETES INDOKOLÁSA 

 

 

1. – 2. §-hoz: A Kttv. 93 § (2) bekezdése, valamint a 232/A. §-a alapján a helyi önkormányzat képviselő-

testülete egy további munkaszüneti napot állapíthat meg és rendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselő-

testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap 

legyen. A rendeletalkotás további feltétele, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testületének az ezzel 

összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele terhére kell 

biztosítania. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

3. §-hoz: a rendelet a kihirdetését követő napon, vagyis 2019. június 28-án lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


