
Svatala

n 1 58 81,1Jc

Érkezett : n i2 Á P

	

1

T/6588/	 .
Bizottsági módosító javaslat

Lezsák Sándor úr ,
az Országgyű lés elnökének feladatait ellátó alelnök
részére

Helyben

Tisztelt Alelnök Úr !

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

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 11 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„11. § (1) Az egészségügyi szolgáltató fő igazgatójának és gazdasági igazgatójának e törvény
hatálybalépésekor fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya, vagy az intézmény
vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására kapott vezetői megbízása a
főigazgatói, gazdasági igazgatói munkakör, illetve a vezetői megbízás (4) bekezdés alapjá n
történő betöltéséig fennmarad.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően 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 idő lejártáig a
fő igazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör, illetve vezet ő i megbízás a (3) és (4) bekezdés
alapján még nem került betöltésre .
(3) A kijelölt szerv az egészségügyi szolgáltató főigazgatói és gazdasági igazgatói
feladatainak ellátására az egészségügyi intézmény e törvény szerinti átvételét követ ő 90 napon
belül pályázatot köteles kiírni .
(4) Az (1) bekezdés szerinti, az intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladato k
ellátására irányuló jogviszony vagy vezet ői megbízás a (3) bekezdés szerinti pályázat alapján
a főigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör betöltésével, vagy a fő igazgatói, gazdaság i
igazgatói megbízás adásával egyidejűleg megszűnik. A megszűnéssel egyidejűleg

a) a korábbi vezető beosztású közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében
kell tovább foglalkoztatni, vag y

b)a pályázat megnyerése esetén
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ba) a közalkalmazott számára új vezet ő i megbízást kell adni vag y
bb) ha jogszabály azt elő írja, a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra

vonatkozó rendelkezései alkalmazásával, vele új munkaviszonyt kell létesíteni .
(5) A jogviszony (4) bekezdés alapján történ ő megszűnése – a (6) bekezdésben foglalt
kivétellel –nem érinti a jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerz ődésben
meghatározott, a megszűnéshez kapcsolódó juttatáshoz való jogot .
(6) A (4) bekezdésb)pontbb)alpontjában foglalt esetben, ha a korábbi intézményvezetővel
vagy gazdasági vezetővel a pályázat megnyerésére tekintettel új munkaviszonyt kell létesíteni ,
a vezetőt a korábbi munkaviszonya megszűnésével összefüggésben munkaszerződésen vagy
jogszabályon alapuló végkielégítés és szabadságmegváltás nem illeti meg, azonba n

a) a (4) bekezdésb)pontbb)alpontja alapján létesített jogviszony megszűnése vagy
megszüntetése esetén a végkielégítésre való jogosultság tartamának megállapításakor a (4 )
bekezdés szerinti jogcímen megszűnt és létesített jogviszonyok időtartamát össze kel l
számítani, valamint

b) a ki nem adott szabadságot az új fogviszonyban kell kiadni, illetve annak
megszűnése vagy megszüntetése esetén megváltani .
[(6)] (7) A gazdasági társasági formában m űködő egészségügyi szolgáltató esetében a kijelöl t
szerv a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel gondoskodik a
gazdasági társaság ügyvezetésének biztosításáról . "

2. A törvényjavaslat 31 . §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki :

,,(_3jA konszolidációs törvény_14_§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és
konszolidációs törvény 14 . $-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki :

„(6) A jogviszony (5) bekezdés alapján történ ő megszűnése – a (6a) bekezdésben foglal t
kivétellel – nem érinti a jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerz ődésben
meghatározott, a megszűnéshez kapcsolódó juttatáshoz való jogot .

(6a) Az (5) bekezdés b)pont bb)alpontjában foglalt esetben, ha a korábbi intézményvezetővel
vagy azdasági vezetővel a pályázat megnyerésére tekintettel új munkaviszonyt kell létesíteni
a vezetőt a korábbi munkaviszonya megszűnésével összefüggésben munkaszerz ődésen vagy
jogszabályon alapuló végkielégítés és szabadságmegváltás nem illeti meg, azonba n

a) az (5) bekezdésb)pontbb)alpontja alapján létesített jogviszony megszűnése vagy
megszüntetése esetén a végkielégítésre való iogosults g tartamának megállapításakor az (5 )
bekezdés szerinti jogcímen megszűnt és létesített jogviszonyok id őtartamát össze kel l
számítani, valamint

b) a ki nem adott szabadságot az új jogviszonyban kell kiadni, illetve annak
megszűnése vagy megszüntetése esetén megváltani . ”

(4) A konszolidációs törvény a 18 . $-t megelőző alcímet megelőzően a következő 17/A. §-sal
egészül ki :

„17/A. § A 14. § (6á) bekezdésében foglaltakat a települési önkormányzatok fekvőbeteg-
szakellátó	 intézményeinek átvételér ől és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2012 . évi. . . törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő pályázat i
eljárások alapján létesülő jogviszonyokra is alkalmazni kell .” "

3. A törvényjavaslat a következő 12. címmel és 36 . §-sal egészül ki :

„12. Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételér ő l szóló 2011. évi
CLXXXVI. törvény módosítása
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36.§ (1) Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételér ő l szóló 2011 . évi
CLXXXVI . törvény 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és kiegészül az
alábbi (6a) bekezdéssel :

„(6) A jogviszony (5) bekezdés alapján történ ő megszűnése – a (6a) bekezdésben foglal t
kivétellel – nem érinti a jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerz ődésben
meghatározott, a megsz űnéshez kapcsolódó juttatáshoz való jogot .

(6a) Az (5) bekezdésb)pontbb)alpontfában foglalt esetben, ha a korábbi intézményvezet ővel
vagy gazdasági vezetővel a pályázat megnyerésére tekintettel új munkaviszonyt kell létesíteni ,
a vezetőt a korábbi munkaviszonya megsz űnésével összefüggésben munkaszerz ődésen vagy
jogszabályon alapuló végkielégítés és szabadságmegváltás nem illeti meg, azonba n

a) az (5) bekezdésb)pontbb)alpontja alapján létesített jogviszony megszűnése vagy
megszüntetése esetén a végkielégítésre való jogosultság tartamának megállapításakor az (5 )
bekezdés szerinti jogcímen megszűnt és létesített jogviszonyok id őtartamát össze kell
számítani, valamint

b) a ki nem adott szabadságot az új jogviszonyban kell kiadni, 	 illetve annak
megszűnése vagy megszüntetése esetén megváltani . ”

(2) Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011 . évi
CLXXXVI . törvény a következő 16. §-sal egészül ki :

„16. §A 12. § (6a) bekezdésében foglaltakat a települési önkormányzatok fekv őbeteg-
szakellátó	 intézményeinek átvételér ől és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2012 . évi. . . törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő pályázat i
eljárások alapján létesülőjogviszonyokra is alkalmaznikell .'

Indokolás

A módosító javaslat arra irányul, hogy azon korábbi intézményvezet ők és gazdasági vezetők
részére, akik pályázat alapján ismét elnyerik a megbízatást, ne kerüljön végkielégítés é s
szabadságmegváltás kifizetésre, hanem e juttatások az újonnan létesített jogviszon y
megszűnése, megszüntetése esetén kerüljenek elszámolásra . Ennek érdekében a korábbi
jogviszonyban megszerzett végkielégítésre jogosító id őt és ki nem adott szabadságot az új
jogviszonyban kell tekintetbe venni . A rendelkezést az is indokolja, hogy az ilyen jellegű
kifizetések egyébként az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról ,
illetve módosításáról szóló 2010 . évi XC. törvény szerinti 98%-os különadó hatálya al á
tartoznának.

Budapest, 2012 . április 11 .
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