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Tisztelt Közgyűlés!

Mint az ismeretes, a Parlament 2018. 12.12-én, botrányos körülmények között, álláspontom
szerint minden törvényességet nélkülözve, házszabályellenesen fogadta el, a közbeszédben
csak „Rabszolgatörvényként” ismeretes Munkatörvénykönyv módosítását.
Már a törvény tervezetét is példátlan ellenállás fogadta: az ellenzéki pártok mellett a
szakszervezetek is a javaslat visszavonására szólították fel a kormánypártokat és a beterjesztő
fideszes képviselőket.
Tudható, hogy a Munka törvénykönyve újabb módosítása, a rabszolgatörvény, valójában két
egyenlőtlen fél, a munkavállaló és a munkáltató megegyezéséhez köti a 400 órás túlmunkakeret
bevezetését. De azt is jól tudjuk, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók számára
az egyezség nem más, mint diktátum. A törvény bevezetése lehetőséget teremt a munkáltatók
számára akár a hatnapos munkahét bevezetésére is, mindezt úgy, hogy akár 3 évig is
halogathatják a túlmunka kifizetését.
Tisztelt Közgyűlés!
Képviselői eskünkben arra esküdtünk, hogy Debrecen, és Debrecen lakói javát fogjuk
szolgálni! Az eskünk kötelez! A profit helyett az emberek, Debrecen polgárai mellé kell
állnunk! El kell utasítanunk minden olyan törekvést, ami Debrecen polgárait kiszolgáltatott
helyzetbe sodorja, rabszolgasorba taszítja! Elfogadhatatlan cinizmus lenne részünkről, ha a
családok évében Debrecen Közgyűlése a családok helyett a munkáltatók mellé állna, az ő
érdekeiket képviselné!
Ezért szólítsuk fel a Kormányt a Munka törvénykönyve módosításának, a rabszolgatörvénynek
a visszavonására! Egyben a képviselőtestület szólítsa fel a törvényt megszavazó, elvileg
Debrecent, a debrecenieket képviselő Kósa Lajos, Halász János, Pósán László és Tasó László
képviselőket, nyilvánosan kövessék meg, kérjenek bocsánatot városunk munkavállalóitól,
polgáraitól, hibás döntésük, és szavazati magatartásuk miatt!

A határozati javaslat társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Tudományos kutatások bizonyítják, hogy a jelentős számú túlóra egészségkárosító hatással jár.
Magasabb a szívinfarktus, az agyvérzés kockázata azoknál a dolgozóknál, akik rendszeresen
túlórázni kénytelenek! Ezért a MT hivatkozott módosításának visszavonása a dolgozók
életminőségének, életkilátásainak javítása mellett, az egészségügyi kiadások csökkenését is
eredményezheti.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
Varga Zoltán önkormányzati képviselő előterjesztésére az Alaptörvény 32.§ cikk (1) bekezdés
j) pontja alapján, figyelemmel az 1/2013.(I.24.) önkormányzati rendelet 16.§ (2) bekezdésére,
19.§ (1) bekezdés b) pontjára
1.) felkéri a polgármestert, levélben tájékoztassa Magyarország Kormányát, amiben
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elhatárolódik a Munka
Törvénykönyvének 2018.12.12.-i módosításától, egyben felkéri a Kormányt a
módosítás visszavonására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
2.) Elhatárolódik Kósa Lajos, Halász János, Pósán László és Tasó László országgyűlési
képviselők Munka Törvénykönyvének 2018.12.12.-i módosításának parlamenti
szavazásának szavazási magatartásától, egyben felkéri a fenti képviselőket nyilvános
bocsánatkérésre Debrecen város polgáraival, munkavállalóival szemben, a
rabszolgatörvény szavazásán képviselt álláspontjuk, szavazási magatartásuk miatt.
3.) Saját hatáskörében és illetékességi területén kinyilatkoztatja, hogy a későbbiekben nem
fogja alkalmazni a Munka Törvénykönyvének 2018.12.12.-i módosítását.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2019. február 4.
Varga Zoltán
önkormányzati képviselő

