
Kéthely Község Önkormányzatának       
      Képviselő- testülete     

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
        KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2017. (III…..) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és 
támogatásokról szóló 26/2015. (XII.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232/A.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

A Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogtásokról 
szóló 26/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 4/A. §-sal és azt 
megelőző alcímmel egészül ki: 

 „A Közszolgálati Tisztviselők Napja 

4/A. § A képviselő-testület a Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napját - július 1-
jét - munkaszüneti nappá nyilvánítja.” 

2.§ 

Jelen rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba. 

Kéthely, 2017. március … 

Molnár Balázs  Nagy Gáborné  
polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. március  …. 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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Ügyiratszám: 669/1/2017.      5. számú előterjesztés 
     

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes 

 juttatásokról és támogatásokról szóló 26/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosítása indokolása 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2016. évi CLXXX. törvény 3. § (1) bekezdésével módosított a közszolgálati tisztviselőkről szóló     
2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdését. A módosítása értelmében az eddigi törvényi szabályozás 
helyett, a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület 
hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja - július 1-je - munkaszüneti nap. 

A tervezetben ezen rendelkezés került szabályozásra. 
 
 
Kéthely, 2017. március 20. 
 
 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Rendelet-tervezet címe: a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról 
szóló 26/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági 
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hat

Egyéb 
hatás: 

A 2016. évi CLXXX. törvény 3. § (1) bekezdésével 
módosított a közszolgálati tisztviselőkről szóló     
2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdését. A 
módosítása értelmében az eddigi törvényi 
szabályozástól eltérően, a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete rendeletben rendelkezhet arról,             
hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője 
számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja                     
- július 1-je - munkaszüneti nap legyen. 

A rendelet többletkiadást nem 
keletkeztet, mivel az új 
rendelkezés a korábban 
hatályban lévő szabályozást 
emeli át. 

Nincs Nincs Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a rendelet megalkotása jogszabályi előírásból eredő lehetőség. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabályi következménye nincs. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 


