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Egészségügyi bizottság

dr. Szili Katalin Asszony
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

T/5601/2868 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94.§ (1) bekezdése és 102.§ (1) bekezdése (121 . § (7) bekezdése)
alapján a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás három
éves kereteiről szóló T/5601 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 104.§-a a következők szerint módosul :

(1) Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások
szervezéséről szóló 2003 . évi XLIII. törvény (továbbiakban : Eüszt. tv.) 20. §-ának (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(2) A nem költségvetési szervként működő , egészségügyi közszolzáltatást nyúltó
egészségügyi szolgáltató a bevételei[t]ről, a költségeiről, a ráfordításai[t]ól és
létszámadatai[t]ról - kormányrendeletben meghatározott tartalommal és módon -
[részletezni köteles beszámolójában, amelyet] köteles adatot szolgáltatni a Magyar
Államkincstár részére [küld meg] .

(2) Az Eüszt . tv. 22.§-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(6) A vagyoni biztosíték meglétét az egészségügyi szolgáltató az e eg "szségügyi
közszolgáltatásról készített beszámolója elkészítésekor igazolja .

([2]3) Az Eüszt . tv. 35 . §-[ának]a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

IFelhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg/
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c) az egészségügyi közszolgáltatásban nem költségvetési szervként működő
egészségügyi szolgáltató [beszámolója] 20.	(2) bekezdés szerinti külön
adatszolgáltatásának kötelező tartalmi és formai elemeit,

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy nem a számviteli szabályok szerinti
beszámolóhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az Eüszt . tv. Az
adatszolgáltatásra azok az -egészségügyi szolgáltatók kötelezettek, amelyeknek a
finanszírozása részben vagy egészben az államháztartás terhére történik . Erre a
felhatalmazást a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló 2003 . évi XXIV. tv. adja meg .
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Dr. Schvarcz ibor
a bizottság elnöke


