
napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe:
A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó javaslat

Az előterjesztés tartalma:
..'y ‘

Javaslat a Gödi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők 
Napjának, július l-jének munkaszüneti nappá történő nyilvánítására.

~.................... ' ':;í- ■i,:

Ülés fajtája*: ■ \ nyílt

Előtérj sztő neve: Balogh Csaba polgármester
A <' ’

... , - ; . •'

Az előterjesztést készítette:
Mészáros Tamás ov. i L,

AL

Személyi érintettség esetén a zári 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

\!

Az előterjesztés Beadásának 
dátuma**: . ; 2022.06. 17.

Sürgősség indoka: A. ? ■-

Átadás formája: vÁ' ’ Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja: /.
' „■ *'.• - •’ 

♦■/r •,.*.£<
■j. 'í-- V--■ ■ •'

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság S
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ' □
Képviselő-testület El

Szej-epelt-e korábbi napirenden: NEM: EJ
IGÉN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: El
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □ .
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzésefSxC(^^..C^2X^.\.pu-^ <2-

• . ■■ ■ .

Jogi állásfoglalást igényel:. NEM: El
IGEN: □ '' ’
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: ; VAN: □ NINCS: El

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése:
Á végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): 2022. július 1.

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal / 
meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:..........................................................................

jegyző
1<épviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

_____________ ________________________  .^Cw20
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata
2131 Göd, Pesti út 81.
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ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 
2022. június havi munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó javaslat

(A rendeletalkotáshoz minősített többség szükséges.)

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 1992. július 1. napján lépett hatályba. 
Négy évvel később, 1996-ban a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete 
kezdeményezte, hogy a törvény hatályba lépésének emlékére július 1-je legyen a köztisztviselők napja.

Július 1-je 1998-tól a köztisztviselők, majd 2011-től a köztisztviselők és a kormánytisztviselők 
(közszolgálati tisztviselők) napja lett.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2001. évi XXXVI. törvény 69. §-ában foglalt rendelkezések július 1-jét munkaszüneti nappá 
nyilvánították.

A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 2016. évi CLXXX. törvény 3. 
§ (1) - (2) bekezdései 2017. január 1. napjával módosították a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 93. §-ában foglaltakat, továbbá kiegészítették egy új, 
232/A. §-sal, melynek értelmében - mivel a törvény erejénél fogva már nem minősül munkaszüneti 
napnak - a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a Közszolgálati Tisztviselők napját 
munkaszüneti nappá nyilváníthatja.

A Kttv. 2017. január 1. napjától hatályos 232/A. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete - a (2) bekezdésben foglalt feltétellel - rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület 
hivatala köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap. 
Ugyanezen szakasz (2) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testületének 
az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén az azzal összefüggésben keletkező többletköltségek 
fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja.

A Közszolgálati Tisztviselők Napja - korábban: Köztisztviselők Napja - 2001. július 1. napja óta - az 
ezt megszüntető rendelkezésig - munkaszüneti nap volt.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy a Kttv. 93. § (2) bekezdésében, 
valamint a 232/A. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-jét 
a Gödi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára- a munkaviszonyban állókra is kiterjedően -, az 
alábbi rendelet-tervezet elfogadásával nyilvánítsa munkaszüneti nappá, melyet egyetértés esetén a 
Tisztelt Bizottság is jóváhagyólag támogasson.
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Rendelet-tervezet:

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
(...) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

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

1. §

A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je a Gödi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára - a 
munkaviszonyban állókra is kiterjedően - munkaszüneti nap.

2. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Balogh Csaba Tóth János
polgármester jegyző

Általános indokolás

A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 2016. évi CLXXX. törvény 
2017. január 1-jei hatállyal módosította a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt 
(a továbbiakban: Kttv.).
A Kttv. 2017. január 1. napjától hatályos 93. § (2) bekezdésében, valamint a 232/A. §-ában foglaltak 
értelmében - mivel a törvény erejénél fogva már nem minősül munkaszüneti napnak - a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a Közszolgálati Tisztviselők napját munkaszüneti nappá 
nyilváníthatja.
Figyelemmel arra, hogy július 1-je már 2001. év óta munkaszüneti nap volt a köztisztviselők számára, 
ezért Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kttv. 93. § (2) bekezdésében, valamint a 
232/A. §-ában foglalt jogkörében eljárva a Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-jét munkaszüneti 
nappá nyilvánítja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzati rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá 
nyilvánításáról rendelkezik a Gödi Polgármesteri Hivatalban közszolgálati jogviszonyban és 
munkaviszonyban állók részére.

A 2. §-hoz

A rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik.
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Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
(...) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

1. Társadalmi hatások:
A munkaszüneti nappá nyilvánítás a közszolgálati hivatásrend megbecsülését fejezi ki. Július 
1 -je 2001. óta munkaszüneti nap volt, a Gödi Polgármesteri Hivatal e napon történő zárvatartása 
nem okoz fennakadást az ügyintézésben.

2. Gazdasági, költségvetési hatások:
A szükséges pénzügyi fedezetet a 2022. évi költségvetésben biztosítani kell.

3. Környezeti következmények:
A rendeletben foglaltaknak környezeti következményei - az energiamegtakarításon kívül -nem 
relevánsak.

4. Egészségi következmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nem relevánsak.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak az Önkormányzat részére érdemi adminisztratív terhet nem 
keletkeztetnek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:
A jogalkotásra a Képviselő-testület döntése szerint kerül sor.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
biztosítottak.

Göd, 2022. június 17.

Balogh Csaba 
polgármester
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