
Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

15/2019 (XI. 28.) önkormányzati rendelete  

Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2019. téli időszakában  

az igazgatási szünet elrendeléséről  

 

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 108 §, 232. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:  

 

1 § 

 

A rendelet hatálya Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: 

Hivatal) dolgozó köztisztviselőkre és ügykezelőkre, valamint munkavállalókra (továbbiakban 

együtt: dolgozó) terjed ki.  

 

2 § 

 

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 23-tól 2020. január 03-ig 

terjedő időszakra a Hivatalban igazgatási szünetet rendel el. 

 

3 § 

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt az esedékesség évében ki nem adott szabadság egésze 

kiadható. 

4 § 

 

1.) A 2019. december 23. és 2020. január 03. között az ügyfélfogadás szünetel valamennyi 

szervezeti egységben.  

 

2.) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakban az anyakönyvi ügyekért felelős szervezeti 

egység telefonos ügyeletet tart, továbbá 2019. december 31-én a pénzügyi iroda tart 

helyben ügyeletet. 

5 § 

 

Jelen rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba és 2020. január 03-ával hatályát 

veszti.  

 

Üröm, 2019. november 27. 

 

 

Laboda Gábor       Dr. Halász Mónika 

Polgármester       jegyző 

 

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 41. § (4) bekezdése alapján 

kihirdetve és kifüggesztve: 

 

Üröm, 2019. november 28. nap  

        Dr. Halász Mónika 

        Jegyző  



15/2019 (XI. 28.) önkormányzati rendelet 

indokolása 

 

 

Önkormányzati rendelet 1. §-hoz 

 

A rendelet hatályáról rendelkezik. 

 

Önkormányzati rendelet 2. §-hoz 

 

Szabályozza az elrendelt igazgatási szünet időtartamát, mely december 23-ától 2020. 

január 03-ig tart. December 24., 27., január 1. pihenőnap, december 25. és 26. 

munkaszüneti nap. December 23., 30, 31, január 2, 3. munkanap, melyre vonatkozik a 

rendeletben elrendelt igazgatási szünet. Így 2019. decemberében ez 3 munkanapot érint, 

2020 januárjában 2 munkanapot. Összesen tehát 5 napra vonatkozik az elrendelt 

igazgatási szünet. 

 

Önkormányzati rendelet 3. §-hoz 

 

Ez a § rendelkezik az igazgatási szünettel érintett napokra a szabadság kiadásáról. 

 

Önkormányzati rendelet 4. §-hoz 

 

Az önkormányzati rendelet 4. §-a meghatározza, hogy mely szervezeti egység tart 

ügyeletet és milyen formában.  

 

Önkormányzati rendelet 5. §-hoz 

 

A kihirdetésről és az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

 

 

Üröm, 2019. november 27. 

 

 

 

        Dr. Halász Mónika 

         jegyző  

 


