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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az alábbi módosító indítványt fogalmaztam meg a Deák Istvánné ás Galambos István önkormányzati 

képviselők által az „Utasítás a Munka Törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os 

önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek” című előterjesztéshez: 

 

1. határozati javaslat 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. január 23-i rendkívüli ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2019. (I. 23.) képviselő-testületi 

határozat: 

 

Várpalota Város Önkormányzata, mint a társaságok egyedüli tagja nevében, a döntéshozatal legfőbb 

szerveként a Képviselő-testület nem kívánja semmire utasítani a 100%-os tulajdonát képező gazdasági 

társaságok vezető tisztségviselőit a munkaidő szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési 

díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvényben foglaltakkal 

kapcsolatban. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

2. határozati javaslat 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. január 23-i rendkívüli ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2019. (I. 23.) képviselő-testületi 

határozat: 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete tájékoztatja a város lakosságát, hogy a 100%-os 

önkormányzati tulajdonban álló Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél működő szakszervezet és a 

munkáltató Kft. között 2018. január 1-jétől meglévő határozatlan idejű kollektív szerződést 2019. január 01. 

hatállyal a felek a munkavállalók számára kedvezőbb feltételekkel módosították. Tekintettel arra, hogy a 

Kft.-nél az eddigi tapasztalatok alapján 300 órát meghaladó túlóra elrendelésére nem volt szükség, így a 

kollektív szerződés rendkívüli munkaidőre vonatkozó részét nem volt indokolt módosítani, ezért a Kft.-nél a 

munkavállalók számára teljes napi munkaidő esetén naptári évenként továbbra is legfeljebb háromszáz óra 

túlóra rendelhető el. 

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a gazdasági társaságnál 

működő szakszervezet között létrejött megegyezést, amely alapján a Kft.-nél 2019. évben alkalmazott 

rendkívüli munkaidő maximális mértéke megegyezik a 2018. évi 300 órával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 
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3. határozati javaslat 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. január 23-i rendkívüli ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2019. (I. 23.) képviselő-testületi 

határozat: 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felszólítja Deák Istvánné helyi önkormányzati 

képviselőt, hogy az általa vezetett magánintézménynél határidőre tegyen eleget a munkavállalókat 

jogszabály szerint is megillető munkabér kifizetésének. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásában közreműködik: Deák Istvánné képviselő 

 

 

Indokolás: 

 

A 100%-ban Várpalota Város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdasági társaságoknál a 

munkavállalók foglalkoztatásának a helyzetét ismerve úgy gondolom, hogy a Deák Istvánné és Galambos 

István képviselők által a Képviselő-testület elé terjesztett témában a két képviselő által minden bizonnyal 

központi felkérésre sugalltak helyett a módosító indítványomban foglalt határozati javaslatok elfogadására 

van szükség. A határozati javaslatokban gyakorlatilag megfogalmazásra került indokoltságuk. 

 

A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Képviselő-testület által elfogadott alapító okiratában foglaltak 

szerint a munkáltatói jogok gyakorlása tekintetében az ügyvezető elsődleges feladata, a Munka 

törvénykönyve szabályainak betartása és betartatása. A Ptk 3:109. § (4) alapján a legfőbb szerv a 

hatáskörébe tartozó kérdésekben dönt, így utasítást is csak e körben adhat. A munkaidő, a rendkívüli 

munkaidő mennyiségének a meghatározása nem tartozik a legfőbb szerv hatáskörébe, így utasítást e körben 

célszerűtlenül vagy szakszerűtlenül nem adhat. Amennyiben mégis megtenné, az utasításból eredő károk őt 

terhelnék. 

 

Miközben Deák Istvánné képviselő asszony az általa is jegyzett előterjesztésben az Önkormányzat 100%-os 

tulajdonában lévő és a Várpalota városában bejegyzett további gazdasági társaságoknál a Munka 

Törvénykönyvének módosításaként rabszolgatörvénynek elnevezett jogszabálytól való elhatárolódásra hívja 

fel a Képviselő-testület tagjait, az általa vezetett magánintézményben a munkabérek határidőben történő 

meg nem fizetésével nem tartja tiszteletben a munkavállalók jogait. Úgy gondolom, elvárható, hogy egy, a 

képviselő asszony által is benyújtott előterjesztést annak tartalmához méltó, a tárgyhoz kapcsolódó 

tájékozódás előzze meg, illetve a 2019. január 1-je előtt is hatályban lévő foglalkoztatási szabályok betartása 

a saját érdekeltségeken belül. 

 

Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a módosító indítványom elfogadására! 

 

 

Várpalota,  2019. január 22. 

 

 

Campanari-Talabér Márta 

polgármester 


