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E L T E R J E S Z T É S  

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 

2017. január 31-i soros ülésére 
 
 
 
 
 
 
El terjesztés címe és tárgya:  

A közszolgálati tisztvisel k napjáról szóló rendelet elfogadása 
 
 
 

A tárgykört rendez  jogszabály: 
– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

 
El terjeszt :   Mészáros L rinc polgármester 

Az el terjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) január 
első napjával hatályba lépő módosítása (232/A. §-a) az alábbiak szerint 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.” 
 
Ennek alapján az önkormányzat rendeletben dönthet a korábbi „Köztisztviselők napja” 
munkaszüneti napként való további fenntartásáról, avagy annak elvetéséről. Úgy vélem, hogy 
a munkaszüneti napon a korábbiak szerint megvalósított csapatépítés mindenképpen hasznos 
a munkahelyi közösség erősítése érdekében, ezért a munkaszüneti nap továbbiakban történő 
fenntartását javasolom. Hivatalunk esetében a hivatkozott jogszabályhely (2) bekezdésében 
foglalt többletköltség keletkezése, és annak átvállalása nem releváns. 
 
A hivatal székhelyeként Felcsút jogosult rendeletet alkotni a tárgyban, melynek személyi 
hatálya kiterjed a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a rendelet tervezetét az előterjesztés 
szerinti tartalommal hagyják jóvá.  
 
Felcsút, 2017. január 9. 

Tisztelettel: 
Mészáros L rinc 

polgármester 

Rendelet-tervezet 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 

…/2017. (I. ...) rendelete 

a Közszolgálati tisztvisel k napjáról 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 

1.§ A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők részére július 
1. napját munkaszüneti napként „Közszolgálati tisztviselők napja” elnevezéssel biztosítja. 

2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Mészáros L rinc  Dr. Sisa András 

polgármester  jegyz  
 


