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Dr. Szalay László polgármester, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 478/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított 
polgármesteri jogkörében, Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva a következő napirendi pontot illetően hoz döntést: 
A 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló helyi rendelet módosítása 
 
Dr. Szalay László polgármester elfogadja a 8/2020. (IV. 22.) számú dunaharaszti önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendeletet. 

 
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2020. (XII. 22.) 
rendelete 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
alapján, a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre 
tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben 
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján megalkotom a 2020. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló helyi rendelet módosításáról szóló rendeletet. 
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Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2020. (XII. 22.) 

rendelete 
 

a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló helyi rendelet módosításáról 
 
 

Dunaharaszti Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 
rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 
 
1. § A 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló, 8/2020. (IV. 22.) számú Dunaharaszti 
Önkormányzati Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„2. § A Hivatalban 2020. december 23., december 28., december 29. és december 30. igazgatási 
szünet.” 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 

Dr. Szalay László       Kiss Gergely 
      polgármester             jegyző 
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   Dr. Szalay László   Kiss Gergely 
       polgármester          jegyző 
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