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Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvántartásáról szóló

önkormányzati rendeletének megalkotására

Előadó: Dr. Sürü Renáta jegyző
Előkészítő: Szabó Ádám osztályvezető 
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019. 03. 19. 

A napirendi pont rövid tartalma: 
A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) módosítása
folytán  a  2017.  évtől  a  július  1-jei  Közszolgálati  Tisztviselők  Napja  már  nem minősül
munkaszüneti napnak az érintett munkavállalók esetében, kivétel, ha ezt az önkormányzat
saját, külön rendeletében szabályozza. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Személyügyi és Működtetési Osztály Iktatószám: 13577-3/2019
Ügyintéző neve: Szabó Ádám Ügyintéző telefonszáma: 544-104
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: ---
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: ---
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Sürü Renáta
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: minősített

A tárgyalás módja: nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közszolgálati
Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvántartásáról szóló önkormányzati

rendeletének megalkotására

Tisztelt Közgyűlés!

I. Általános indoklás

A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) módosítása
folytán  a  2017.  évtől  a  július  1-jei  Közszolgálati  Tisztviselők  Napja  már  nem minősül
munkaszüneti napnak az érintett munkavállalók esetében, kivétel, ha ezt az önkormányzat
saját,  külön  rendeletében  szabályozza.  Ennek  okán  a  Polgármesteri  Hivatalban
foglalkoztatottak  erkölcsi  megbecsülésének  kifejezése  érdekében  az  önkormányzati
rendelet megalkotása szükségszerű.

II. Részletes indoklás

A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 2016. évi CLXXX.
törvény 2017. január 1. napjától módosította a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló
2011. évi CXCIX. törvényt (Kttv.). A módosítás következtében a Közszolgálati Tisztviselők
Napja, minden év július 1-je már nem minősül automatikusan munkaszüneti napnak.

A  Kttv.  93.  §  (1)  bekezdése  alapján  munkaszüneti  nap:  „január  1.,  március  15.,
nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november
1. és december 25-26.” 
Szintén a 2016. évi CLXXX. törvény módosított a Kttv. 93. § (2) bekezdését az alábbira:
„(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a 232/A. §-ban foglaltak szerint egy további
munkaszüneti napot állapíthat meg.” (A fentebb említetteken kívül.)

A Kttv. 232/A. § pedig így rendelkezik:
„232/A.  § (1)  A  helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  –  a  (2)  bekezdésben  foglalt
feltétellel  –  rendeletben  rendelkezhet  arról,  hogy  a  képviselő-testület  hivatala
köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.
(2) A helyi  önkormányzat  képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti  rendelkezése
esetén  az  azzal  összefüggésben  keletkező  többletköltségek  fedezetét  a  helyi
önkormányzat saját bevétele biztosítja.”

Mindezek  alapján  lehetőség  van  arra,  hogy  Önkormányzatunk  a  2019.  évtől  saját
rendeletében  szabályozza  a  július  1-jei  Közszolgálati  Tisztviselők  Napját,  mint
munkaszüneti napot az önkormányzat hivatalának köztisztviselői részére.

A  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  17.  §-a  alapján  minden  jogszabály
előkészítésekor  előzetes  hatásvizsgálatot  kell  végezni  a  szabályozás  várható
következményeiről. A hatásvizsgálatot az előterjesztéshez mellékeltem.

A  Szakbizottság  az  előterjesztést  a  Közgyűlés  ülésének  hetében  tárgyalta.  A
Szakbizottság elnöke a Szakbizottság döntését a Közgyűlés ülésén szóban ismerteti. 

Fentiek  alapján  az  alábbi  rendelettervezetet  terjesztem  elfogadásra  a  Tisztelt
Közgyűlés elé:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
....../2019. (…) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvántartásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében és a 232/A. §-ában
kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontban
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.  §  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatalában
közszolgálati  jogviszonyban  és  munkaviszonyban  álló  dolgozók  részére  minden  év
július  1-jét  a  Közszolgálati  Tisztviselők  Napja  alkalmából  munkaszüneti  nappá
nyilvánítja. 

2. § E rendelet rendelkezéseit a 2019. évtől kell alkalmazni.

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Cserna Gábor  Dr. Sürü Renáta 
polgármester jegyző

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2019. március 22. napján kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta 
jegyző


