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A módosító indítvány benyújtója:

Tisztelt Képviselő-testület!

*

A nők évszázados küzdelmet folytattak a munkahelyi egyenlőség érdekében, kár lenne ezt
ellenkező irányba folytatni. A menstruációs szabadság kérdése nagyon megosztó, vannak
akik megbélyegzéstől, mások visszaélésektől tartanak. A fájdalmas menstruáció azonban
sok nő számára jelent nagy nehézséget, problémát, befolyásolhatja
az érintettek
produktivitását a munkavégzésben, a Momentum képviselői által benyújtott előterjesztésben
szereplő határozati javaslatokhoz ezért az alábbi módosítást javasoljuk.
Döntési javaslat:
1. A Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, mint legfőbb szerv felkéri a
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságainak ügyvezetését, hogy a
társaságaik vonatkozásában dolgozzák ki és vezessék be azt a rugalmas
munkavégzési rendszert, amely munkakörtől függően, a személyes adatok
védelmével lehetővé teszi, hogy a menstruáció alatt tapasztalható rendkívül erős
fájdalom (dysmenorrhea) vagy bármely egyéb, orvosi igazolással alátámasztott (nem
alanyi jogon) egészségügyi kondíció végett a munkavégzése átszervezhető legyen a
dolgozónak. Azzal a feltétellel, hogy a kimaradt munkaidőt pótolni kell. Kérjük,
fordítsanak különös figyelmet a munkafolyamatok tervezhetőségének fenntartására,
tehát a rugalmasság mellett a rendszer átláthatóságára is.
2. A Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, mint legfőbb szerv felkéri a
az intézményvezetőket, hogy dolgozzák ki és vezessék be azt a rugalmas
munkavégzési rendszert, amely munkakörtől függően, a személyes adatok
védelmével lehetővé teszi, hogy a menstruáció alatt tapasztalható rendkívül erős
fájdalom (dysmenorrhea) vagy bármely egyéb, orvosi igazolással alátámasztott (nem
alanyi jogon) egészségügyi kondíció végett a munkavégzése átszervezhető legyen a
dolgozónak. Azzal a feltétellel, hogy a kimaradt munkaidőt pótolni kell. Kérjük,
fordítsanak különös figyelmet a munkafolyamatok tervezhetőségének fenntartására,
tehát a rugalmasság mellett a rendszer átláthatóságára is.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a módosító indítvány és a határozati
javaslatok megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.
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