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ELŐTERJESZTÉS 

A Polgármester 2021. évi szabadság felhasználási, ütemezési, tervének 
jóváhagyásáról szóló, Biatorbágy Város Polgármesterének 25/2021. (II.11.) 

határozatának visszavonásáról 

 

Hivatkozva a Belügyminisztérium BM/3969/2021. iktatószámú levelére, mely szerint a 
veszélyhelyzet időszakában, a polgármester a Közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 225/C §. (2) bekezdésében szabályozott szabadságterv jóváhagyása 
ügyében nem hozhat jogszerű döntést. A polgármester feladata, kötelezettsége csak arra 
irányul, hogy a szabadságtervét 2021. február 28. napjáig elkészítse, azt a képviselő-testület 
tagjainak tájékoztatásul megküldje.  

Fentieknek megfelelően szükséges a 25/2021. (II.11.) határozat visszavonása. 

Biatorbágy, 2021. március 11. 

 

        dr. Hajdu Boglárka 
                jegyző 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Határozati javaslat 



 

Biatorbágy Város Polgármesterének 
/2021. () határozata 

A Polgármester 2021. évi szabadság felhasználási, ütemezési, tervének 
jóváhagyásáról szóló Biatorbágy Város Polgármesterének 25/2021. (II.11.) 

határozatának visszavonásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való hivatkozással a képviselő- 

testület feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozom: 

 

25/2021. (II.11.) határozatomat visszavonom, 

tekintettel arra, hogy Polgármester jogviszonyával kapcsolatos, saját maga számára hozott 

döntés nem egyeztethető össze a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 9. §-ában foglalt elvekkel. Veszély-helyzetben a Polgármester, a 

Képviselő-testület Polgármester feletti munkáltatói jogkörével kapcsolatos kérdéskörben – 

saját maga munkáltatójaként – nem hozhat döntést.  

Megállapítom, hogy a Képviselő- testület tagjai részére a polgármesteri szabadságterv 2021. 
február 28. napjáig tájékoztatásul megküldésre került. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: jegyző 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 
        Tarjáni István 
        polgármester  
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