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Módosító javaslat

Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, valamint 102. (1) bekezdése alapján „a megyei
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fővárosi Onkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérő l” szóló T/4659 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 17 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„17 . §

(1) Az átvett nem egészségügyi intézmény vezetőjének, vezető tisztségviselőjének,

kuratóriuma vezetőjének, valamint gazdasági vezet őjének foglalkoztatási jogviszonya, és az
intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására kapott vezetői

megbízása – a munkáltatói jog gyakorlójának eltér ő döntése hiányában – legkés őbb 2012.

március 31 . napján e törvény erejénél fogva megszűnik. A megszűnés nem érinti a

jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerződésben meghatározott, a
megszűnéshez kapcsolódó juttatáshoz való jogot .

(2) Az egészségügyi szolgáltató főigazgatójának és gazdasági igazgatójának e törvén y

hatálybalépésekor fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya, vagy az intézmén y
vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására kapott vezetői megbízása =a
munkáltatói jog gyakorlójának eltérő döntése hiányában – legkésőbb 2012 . március 31 .

napján e törvény erejénél fogva megszűnik. A megszűnés nem érinti a jogszabályban vagy
foglalkoztatásra vonatkozó szerződésben meghatározott, a megszűnéshez kapcsolódó
juttatáshoz való jogot [a főigazgatói, gazdasági igazgatói munkakör, illetve a vezetői
megbízás (4) és (5) bekezdés alapján történ ő betöltéséig fennmarad .

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltér ően a főigazgatói vagy a gazdasági igazgatói
feladatok ellátására határozott időre létesített jogviszony, illetve kapott vezetői megbízás
a határozott idő lejártával szűnik meg abban az esetben, ha a határozott id ő lejártáig a



főigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör, illetve vezetői megbízás a (4) és (5)
bekezdés alapján még nem került betöltésre .

(4) Az egészségügyi szolgáltató főigazgatói és gazdasági igazgatói feladatainak ellátásár a
e törvény hatálybalépése és 2012. március 31—e között pályázatot kell kiírni.

(5) A (2) bekezdés szerinti, az intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladato k
ellátására irányuló jogviszony vagy vezet ői megbízás a (4) bekezdés szerinti pályáza t
alapján a főigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör betöltésével, vagy a
főigazgatói, gazdasági igazgatói megbízás adásával egyidej űleg megszűnik. A
megszűnéssel egyidejű leg
a) a korábbi vezet ő beosztású közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell
tovább—foglalkoztatni, vagy
b) a pályázat megnyerése eseté n
ha) a közalkalmazott számára új vezető i megbízást kell adni vagy
bb) — ha jogszabály azt elő írja, a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra
vonatkozó rendelkezései alkalmazásával — vele új munkaviszonyt kell létesíteni.

(6) A jogviszony (5) bekezdés alapján történő megszűnése nem érinti a jogszabályban
vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerz ődésben meghatározott, a megszűnéshez
kapcsolódó juttatáshoz való jogot. ]

[(7)] (3) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az egészségügyi szolgáltatóná l
az egészségügyi tevékenység végzésében egyéb jogviszony keretében közrem űködő
egészségügyi dolgozó munkavégzésére irányuló jogviszonyát .

[(8)] (4) Az átadásra kerülő egészségügyi szolgáltatóknál működő tulajdonosi felügyelő
tanácsok e törvény hatályba lépését követő napon megszűnnek. A megszűnésig a tanácsok
tagjait megillető tiszteletdíjat a delegáló önkormányzat fizeti meg . "

Indokolá s

A javaslat célja intézményvezetőkre vonatkozó szabályok egységesítése .

Budapest, 2011 . október 18.

Dr. Kovács Zoltán
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