
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  „a Közszolgálati
Tisztviselők  Napja  munkaszüneti  nappá  nyilvánításáról”  szóló  13/2019.  (III.22.)
önkormányzati rendelete módosítására

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Dr. Kaja Edit osztályvezető
Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 13/2019.
(III.22.)  önkormányzati  rendelete  rendelkezik  a  Közszolgálati  Tisztviselők  Napja
munkaszüneti  nappá  nyilvánításáról.  A  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  javaslattal  élt  a
rendelet módosításával kapcsolatban. A rendelet módosításáról szükséges dönteni.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:
 Osztály neve: Személyügyi osztály Iktatószám: 20799-2/2021.
Ügyintéző neve: Dr. Kaja Edit  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:
Leadás dátuma: 2021.05.20. Ellenőrzés dátuma: 2021.05.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2021. (V….) önkormányzati rendelete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közszolgálati
Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 13/2019. (III.22.)

önkormányzati rendelete módosításáról

Általános indokolás

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  13/2019.  (III.22.)  rendeletében  döntött  a
Közszolgálati  Tisztviselők  Napja  munkaszüneti  nappá  nyilvánításáról.  A  Fejér  Megyei
Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. 133. §
( bekezdése alapján javaslattal élt a fent említett önkormányzati rendelettel kapcsolatban.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet 1. §-a arról rendelkezik, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló dolgozók
részére minden év július elseje, a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nap.
A Kormányhivatal javaslatában rámutatott, hogy a a rendeletalkotásra a felhatalmazást a
közszolgálati  tisztviselőkről  szóló 2011. évi  CXCIX. tv.  232. § (1) bekezdése adja,  mely
szerint a a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben rendelkezhet arról, hogy a
képviselő-testület  hivatala  köztisztviselője  számára  a  Közszolgálati  Tisztviselők  Napját
munkaszüneti nappá nyilvánítja.
Az Alaptörvény 32. cikkének (3) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet nem lehet
más jogszabállyal ellentétes. Mivel jelen rendeletben a felhatalmazásban szerelőkön – tehát
a képviselő-testület hivatala köztisztviselőin – kívül mások  (a képviselő-testület hivatalában
dolgozó  munkavállalók)  számára  is  munkaszüneti  nappá  nyilvánítja  a  a  Közszolgálati
Tisztviselők Napját, így a rendelet ezen része törvénysértő. 

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépésről rendelkezik.



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2021. (V….) önkormányzati rendelete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közszolgálati
Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 13/2019. (III.22.)

önkormányzati rendelete módosításáról 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló 2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  § (4)
bekezdésében  biztosított  hatáskörében  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.§  A  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  13/2019.  (III.22.)  önkormányzati
rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában közszolgálati
jogviszonyban álló dolgozók részére minden év július 1-je,  a Közszolgálati  Tisztviselők
Napja, munkaszüneti nap.”

2. § Ez a rendelet 2021. május … -én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Pintér Tamás Dr. Molnár Attila
polgármester          jegyző

Záradék: A rendelet 2021. május ...-én kihirdetésre került.

Dr. Molnár Attila
         jegyző








