NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2019. (VI.25.)
önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők napjáról

Záradék:
A rendelet megalkotásának napja: 2019. június 24.
A rendelet kihirdetésének napja: 2019. június 25.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2019. június 26.

Nagylak Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§.
A képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a „Közszolgálati Tisztviselők Napja”,
július l -je, munkaszüneti nap.
2.§.
A munkaszüneti nappá nyilvánítással összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét az
önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.
Záró rendelkezések
3. §
(1) Ezen rendelet 2019. június 26. napján lép hatályba.

Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

Záradék:
Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2019. június 25. napján kihirdetve.
Nagylak, 2019. június 25.
Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

INDOKOLÁS
A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához
Általános indokolás
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő - testülete, a hivatala köztisztviselői felé kifejezett
megbecsülése érdekében, él azzal a lehetőséggel, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 2017. január l-jétől
hatályos rendelkezések szerint már nem munkaszüneti napnak minősülő közszolgálati
tisztviselők napját a hivatala köztisztviselői számára, munkaszüneti nappá, a „Közszolgálati
Tisztviselők Napjává” nyilvánítsa.
Részletes indokolás
az 1. §-hoz
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati
Tisztviselők Napja, július l -je, munkaszüneti nap.
a 2. §-hoz
Rendelkezés a munkaszüneti nappá nyilvánítás többletköltségeinek viseléséről.
a 3. §-hoz
A hatályba léptetésről rendelkezik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a közszolgálati tisztviselők napjáról szóló 12/2019. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
Társadalmi hatás: A képviselő-testület kifejezi megbecsülését a hivatala köztisztviselői felé
Gazdasági hatás: nem releváns
Költségvetési hatás: A munkaszüneti nappá nyilvánítás költségeit az önkormányzat a saját
bevételek terhére biztosítja.
Környezeti és egészségügyi következmények: Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nem jelentős.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A Nemzeti vagyonról szóló törvény
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Nagylak, 2019. június 25.
Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

