
Hivatala.

7

2012 APR 1 U.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító javaslat
Kövér Lászl ó
az Országgyű lés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

„A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szóló, T/6588-as számon benyújtot t
törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. '-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően — a következ ő

módosító javaslato t
terjesztem elő:

A javaslat . 2 .§-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) A települési önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lév ő , az I . mellékletben felsorol t

egészségügyi intézmény, valamint az ezen intézményekkel kapcsolatos vagyon és vagyon i

értékű jog, kivéve az önkormányzati tulajdonban levő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi)

tulajdonjogokat, továbbá az intézményekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség 2012 .

május 1-jével a magyar államra, illetve az egészségügyért felel ős miniszter által kijelölt

központi államigazgatási szervre (a továbbiakban : kijelölt szerv) e törvény erejénél fogva szál l

át . Átvételre kerül és a magyar államra, illetve a kijelölt szervre száll át e törvény erejénél fogva

az átvett önkormányzati feladat ellátását végz ő vagy a feladat ellátásában közreműködő , a

települési önkormányzat vagy az átvett intézmény által alapított, az átvett feladat végzésébe n

közreműködő közalapítvány, alapítvány (ideértve a települési önkormányzat által má s

alapítóval közösen alapított alapítványt, közalapítványt is), és azok a gazdasági társaságok é s

egyéb gazdálkodó szervezetek, amelyek az átvett feladat ellátásában közreműködnek és részben
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(a tulajdoni hányad erejéig) vagy egészben a települési önkormányzat tulajdonában állnak ( a

továbbiakban együtt : átvett intézmények) . Az átvett intézményeket az állam a szállítói

tartozásokkal együtt veszi át ."

Indokolás

A törvényjavaslat célja, hogy a kórházak mindennapi működését, az ahhoz szükséges feltételekke l
biztosítsa. Azonban vannak olyan jogok is, amelyek nem tartoznak ebbe a körbe, s az elmúl t
évtizedek alatt a közösség javát szolgálták . A módosítás alkalmat teremt arra, hogy ezek, a jogok ne
sérüljenek .

Budapest, 2012 . április 10 . .

Gyopáros AIpár
Fidesz_ Magyar Polgári Szövetség
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