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EL ŐTE RJ ESZTÉS  

 

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 

Tárgyalja: Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. október 25. napján 

tartandó nyílt ülésén 

 

Elfogadás módja: egyszerű többség  

Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 

 

Készítette: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 

Jogszabályi háttér:  

 

▪ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

▪ a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

 

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 

2017. július 1-je óta 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-től 2016-ig 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 kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, alkosson rendeletet arra vonatkozóan, 

hogy a Csökmői Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja 

újra munkaszüneti nap legyen.  

A jelenlegi 6 köztisztviselő egy napi munkabérének - 2021. évi adatokkal számított - összege: 

99.951.- Ft.  

2022. évben a várható minimálbér emelés miatt magasabb lesz ez az összeg, mert azon 

köztisztviselők esetében, akinek a besorolás szerinti illetménye a bérminimumot nem éri el, 

bérminimumra történő kiegészítés szükséges. Pontos számítást a jogszabály megjelenése után 

tudunk végezni a következő évre vonatkozóan. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fent leírtak alapján fogadja el az alábbi rendelet-tervezetet!  

Csökmő, 2021. október 20. 

            /:Nagy Tibor s.k.:/ 

                 polgármester 

 

 

Általános indokolás 

 

A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület célja, hogy kifejezze a Csökmői Polgármesteri 

Hivatalban dolgozó köztisztviselők munkájának megbecsülését. 

 

 

 

Részletes indokolás: 

 

1. § Július1-je munkaszüneti nappá nyilvánítását rendeli el a Csökmői Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői részére. 

 

2. § Arról rendelkezik, hogy a munkaszüneti nappá nyilvánítással kapcsolatos többletköltségeket az 

önkormányzat saját költségvetése terhére vállalja. 

 

3. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Csökmő, 2021. október 20. 

 

                          /:Nagy Tibor s.k.:/                                                                

                                 polgármester                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat 

eredménye a jogszabály tervezet jelenlegi állapota szerinti elfogadhatóságának megítélése. A Jat. 

17.§ (2) bekezdése szerint 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.  

 

A fentiek alapján a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat 

tükrében - az alábbi tájékoztatás adható:  

 

A rendelet módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

I. Várható társadalmi hatások:  

A rendelet megalkotásának társadalmi hatása kifejezésre juttatni köztisztviselők munkájának 

elismerését. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások: 

A rendelet megalkotásával az önkormányzat saját bevételei terhére vállalja a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőinek egy napi bérköltségét. 

 

III. Várható környezeti hatások:  

A rendelet módosításnak nincs környezeti hatása. 

 

IV. Várható egészségügyi következmények:  

A rendelet módosításban foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.  

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

A rendelet módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A rendelet megalkotásának célja, hogy a Képviselő-testület kifejezésre juttassa a köztisztviselők 

munkájának megbecsülését. 

 

VII. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

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

rendelkezésre állnak.  

 

Csökmő, 2021. október 20. 

 

 

        Fülöpné dr. Kerti Judit  

         jegyző 



 

 

1. melléket az előterjesztéshez: RENDELET-TERVEZET 

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 

rendelete 

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) 

bekezdése és a 232/A §-ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je a Csökmői Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

részére munkaszüneti nap. 

2. § 

A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi 

önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 

 

 
Nagy Tibor                                                                            Fülöpné dr. Kerti Judit 

polgármester                                                                                         jegyző 

  


