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Társadalmi egyeztetésre bocsátva: 2018. december 5.   

                                                       
Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 …..../2018. (VI.   .) önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról


Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltségének köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

2. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló 12/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet.





Szabó Balázs					dr. Hoffmann Gyöngyi
polgármester                                                                      jegyző  



Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. december   -én kihirdettem.
dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző megbízásából:


dr. Könczöl Gábor 
kirendeltségvezető









I N D O K O L Á S

Általános indokolás

A Köztisztviselők Napja 2001. óta volt munkaszüneti napként szabályozva. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2017. január 1-jétől hatályos módosítása a helyi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe telepítette – immár – a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti napként történő szabályozásának lehetőségét a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői vonatkozásában. 
A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról az önkormányzati rendelet megalkotása a helyi köztisztviselők erkölcsi megbecsülésének kifejezésre juttatása. A kezdeményezést a közös hivatalt fenntartó együttműködés gesztora, Balatonalmádi Város Önkormányzata tette meg Felsőörs község Önkormányzata részére.


Részletes indokolás

1.§-hoz

Az 1.§ rendelkezik a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról.
                                                                         2.§-hoz

A 2.§ a hatályba lépés napjáról rendelkezik.


HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás kapcsán elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.
	társadalmi hatása: a hivatal köztisztviselői, valamint a szabályozásról értesülő balatonalmádi lakosok érzékelik a köztisztviselők megbecsülését a város vezetése részéről,

költségvetési, gazdasági hatása: nem releváns,
adminisztratív hatása: nem releváns,
egészségi következménye: nincs,
környezeti következménye: nincs,
	a rendelet megalkotása jogszabály által biztosított lehetőség,
	jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 



Felsőörs, 2018. december 1.
                
                                                                       
Szabó Balázs
                                                                                                                  	 polgármester

