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~.asa

Lezsák Sándor úr,
az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnö k
részére

Helyben

Tisztelt Alelnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . (1) bekezdése alapján „a település i
önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételér ől és az átvételhez
kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló T/6588. számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 10 . § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az átvételre kerülő egészségügyi intézmény működtetését, irányítását ellátó, a település i
önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók (a továbbiakban együtt :
foglalkoztatottak) a kijelölt szerv állományába kerülnek át, kivéve, ha a kijelölt szerv vezetőj e
az érintett személy foglalkoztatásához nem járul hozzá . Az átvételről e törvény

hatálybalépését követ ő 90. napig köteles nyilatkozni a kijelölt szerv vezet ője. Az át nem vett
foglalkoztatottak álláshelyei a kijelölt szerv állományába kerülnek át .
(2) A közszolgálati tisztviselőkrő l szóló 2011 .évi CXCIX . törvény (a továbbiakban : Kttv.) 72 .
§-ától, illetve 229 . § (3) bekezdésétő l eltérően nem alakul át a köztisztviselő jogviszonya, ha
[az átvevő munkáltató e törvény rendelkezései] a kijelölt szerv vezetője az (1) bekezdé s
alapján az átadással érintett köztisztviselő foglalkoztatásához nem járul hozzá . Ebben az
esetben a közszolgálati jogviszony	 vagy a munkaviszony e törvény erejénél fogva az átadás
időpontjában,	 vagy — ha ez az átadás időpontjánál kés őbbi — a kijelölt szerv vezető je
nyilatkozatának kiadmányozása napját követő naponmegszűnik. A jogviszony megsz űnéséről

a [köztisztviselő t] foglalkoztatottat az átadás vagy — ha ez az átadás időpontjánál későbbi —a
nyilatkozat kiadmányozásanapjával írásban értesíteni kell . A jogviszony [megszűnése esetén
a köztisztviselő számára a Kttv . 69. §-a alkalmazásával megállapított végkielégítést kell
megfizetni .] megszűnésével kapcsolatos 	 eljárásokra és a foglalkoztatottat megillető
járandóságokra a Kttv .-nek az államigazgatási szerv jogutód nélküli megsz űnése esetére
irányadó rendelkezéseit 	 kell	 alkalmazni azzal, 	 hogy	 a jogviszony megszűnésével
összefüggésben a felügyeleti szerv által ellátandó munkáltatói feladatokat a kijelölt szerv látj a
el ."

Indokolás



A módosító javaslat pontosítja az egészségügyi intézmény m űködtetését, irányítását ellátó, a
települési önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztvisel ők és munkavállalók
(foglalkoztatottak) jogviszonyának megszűnésére vonatkozó szabályokat, figyelemmel arra,
hogy jogviszonyuk megszűnése nem történhet meg az átadás napjával abban az esetben, ha a
foglalkoztatásukhoz történő hozzájárulást megtagadó nyilatkozat ennél kés őbbi időpontban
kerül kiadásra .
A törvényjavaslat Kttv. 69. §-a alkalmazásával megállapított végkielégítést rendeli alkalmazn i
a jogviszony megszűnése esetére, ez azonban a munkavállalók vonatkozásában nem kezeli
teljes körűen a jogviszony megszűnésének kérdéskörét .
A Kttv. 63. § (5) bekezdése egyértelműen rendezi, hogy ha az államigazgatási szerv jogutó d
nélkül szűnik meg, akkor jogviszony megszűnésével, valamint a tartalékállományb a
helyezésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket az államigazgatási szerv felügyelet i
szerve hozza meg . E feladatok ellátást indokolt a felügyeleti szervhez telepíteni .

Budapest, 2012 . április 10 .

Dr. Nagy Kálmán
Kereszténydemokrata Néppárt
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