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A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló
törvényjavaslat
(T/12921. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

A bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2016. 11. 30. napján lezárta.
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Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Hegedűs Lorántné (Jobbik), Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), Mirkóczki Ádám (Jobbik), 
Vágó Sebestyén (Jobbik), Kulcsár Gergely (Jobbik)
Módosítópont: T/12921/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3-4. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

3. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 93. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a 232/A. §-ban foglaltak szerint egy további
munkaszüneti napot állapíthat meg.”

(2)  A Kttv.  VIII.  Fejezete  a  „Címek” alcímet  megelőzően  a  következő  232/A.  §-sal  és  azt
megelőző alcímmel egészül ki:

„Munkaszüneti nap

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.”

(3) A Kttv.
a) 225/L. § (1) bekezdésében a „valamint a 237. §-t” szövegrész helyébe az „a 232/A. §-t,
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valamint a 237. §-t” szöveg,
b) 253. § (1) bekezdésében az „a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából” szövegrész
helyébe a „július 1-je alkalmából” szöveg

lép.

4. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

4. §

Hatályát veszti a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 102. § (3) bekezdése.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem nyilatkozott
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Heringes Anita (MSZP), Gúr Nándor (MSZP)
Módosítópont: T/12921/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

3. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 93. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a 232/A. §-ban foglaltak szerint egy további
munkaszüneti napot állapíthat meg.”

(2)  A Kttv.  VIII.  Fejezete  a  „Címek” alcímet  megelőzően  a  következő  232/A.  §-sal  és  azt
megelőző alcímmel egészül ki:

„Munkaszüneti nap

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
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az  azzal  összefüggésben  keletkező  többletköltségek  fedezetét  a  helyi  önkormányzat  saját
bevétele biztosítja.”

(3) A Kttv.
a) 225/L. § (1) bekezdésében a „valamint a 237. §-t” szövegrész helyébe az „a 232/A. §-t,
valamint a 237. §-t” szöveg,
b) 253. § (1) bekezdésében az „a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából” szövegrész
helyébe a „július 1-je alkalmából” szöveg

lép.]

T/12921/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Heringes Anita (MSZP), Gúr Nándor (MSZP)
Módosítópont: T/12921/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[4. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

4. §

Hatályát veszti a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 102. § (3) bekezdése.]

T/12921/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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