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Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

Telki Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre 

tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Telki község Önkormányzat Képviselő-

testületének feladat- és hatásköreit gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

232. § -ban kapott felhatalmazás alapján a következő a következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed a Telki Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott 

valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra. 

2. § 

(1) A Hivatal 2021. évi munkarendjében, a nyári időszakban az igazgatási szünet 2021. július 19. 

napjától 2021. augusztus 2. napjáig tart. 

(2) A Hivatal 2021. évi munkarendjében, a téli időszakban az igazgatási szünet 2021. december 22. 

napjától 2021. december 31. napjáig tart. 

3. § 

2021. december 10-én (péntek) ügyfélfogadása a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarend 

átcsoportosítás miatt 8 órától 12 óráig, 13 órától 16 óráig tart. 2021. december 11-én (szombat) a 

2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarend átcsoportosítás miatt ügyfélfogadás nincs, a Hivatal 

zárva tart. 

4. § 

(1) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a 

Hivatal ügyeletet tart.  

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyeleti rendet a jegyző intézkedésben állapítja meg. 

5. § 

Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti. 

 

 

Deltai Károly      dr. Lack Mónika 

Polgármester               jegyző 
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Általános indokolás 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdése alapján a 

Képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével- a rendes szabadság kiadására 

igazgatási szünetet rendelhet el. Az így kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg az érintettek 

részére megállapított alapszabadság 3/5-ét. A Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők 

munka- és pihenő idejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és munkáltatót terhelő 

egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet 13-

15.§-ai tartalmazzák. 

Részletes indokolás 

1-5. §  

1.§-hoz Meghatározza azon személyek körét, amelyekre a rendeletet alkalmazni kell. 

  

2.§-hoz Az igazgatási szünet időtartamát határozza meg. 

  

3. §-hoz 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarend átcsoportosítás miatt az ügyfélfogadás 

rendjét határozza meg. 

  

4.§. -hoz Eljárási szabályokat szabályoz 

  

5.§-hoz Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza. 


