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11. sz. előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 21-i ülésére
Kesztyüs Attila önkormányzati képviselőnek az egyes 2019. január 1-től hatályba lépő
törvényi változásokkal kapcsolatos indítványáról
Tisztelt Képviselő- testület!
Kesztyüs Attila, Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének tag 2019. január 17-én
megkereséssel fordult önkormányzatunkhoz a 2019. január 1-jén hatályba lépő munkaidőszervezésről, túlóra szabályozásáról és a munkaidőkeretről szóló törvényi módosításokkal
kapcsolatosan.
A képviselői megkeresés az előterjesztés mellékletét képezi
Tekintettel arra, hogy Marcali Város Önkormányzatának 100%-os önkormányzati tulajdonban
álló gazdasági társasága nincs, javaslom az indítványban szereplő 2-es és 3-as számú
határozatok elfogadását a jelen határozati javaslatban szereplő formában.
Határozati javaslat
1.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javaslatot tesz valamennyi, a
településen bejegyzett, illetve a településen működő gazdasági társaság részére, hogy ne
éljenek A hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény adta azon lehetőségeivel, amelyek A munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításával emelik az évi túlóraszámot és
a munkaidőkeretet, azaz a naptári évenként 250 óra, kollektív szerződés esetén 300 óra
rendkívüli munkaidőt ne lépjék túl, valamint 12 hónapnál hosszabb munkaidőkeretet ne
alkalmazzanak.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről az érintett gazdasági társaságokat
a helyben szokásos módon, hirdetményi úton, továbbá a város honlapján értesítse.
Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző
Határidő: 2019. február 25.

2.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a település egyéni
választókerületben megválasztott országgyűlési képviselőjét, hogy terjessze az
Országgyűlés elé a 2018. évi CXVI. törvény hatályon kívül helyezését, illetve annak
hatálybalépését követően terjessze az Országgyűlés elé azt a javaslatot, mely alapján a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 2018. december 31-én hatályos
szövege lép hatályba.

2
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a település országgyűlési
képviselőjét értesítse.
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester
Határidő: 2019. február 25.

Marcali, 2019. február 15.
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