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Módosító iavaslat
Dr. Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 .* (1)
bekezdése és a 102 .* (1) bekezdése alapján Az egyes egészségügyi tárgyú törvénye k
módosításáról szóló T/6960 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztjük elő .

1 . a törvényjavaslat 20 . (4) bekezdés módosítását az alábbiak szerint javasoljuk :

„Az Eütv. 155. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

(4) [Az állam tulajdonában és fenntartásában lévő fekvő- és járóbeteg-szakellátást
nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében — a Magyar Honvédség szervezetébe tartoz ó
egészségügyi
szolgáltatók kivételével - az (1) bekezdésben foglalt jogkörök közül a miniszte r
kizárólagos irányítási jogkörébe tartozik az egyes fenntartói jogokat gyakorló szerveze t
javaslatára
a) az alapítói jogok — létesítés, átalakítás, megszüntetés — gyakorlása ,
b) a jogszabályban meghatározott mértékű kapacitás módosulását eredményező
szervezeti változások jóváhagyása ,
c) a költségvetési irányítás tekintetében az intézmények éves költségvetés i
keretszámainak megállapítása és költségvetésének jóváhagyása, valamint a z
államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint az irányító szerv jogköréb e
tartozó és a középirányító szerv részére át nem adott intézkedések megtétele ,
d) az intézmény vezetője, gazdasági igazgatója tekintetében a munkáltatói jogo k
gyakorlása közül a kinevezés vagy megbízás és felmentés vagy a megbízás visszavonása, ]
Az államosított intézmények irányítási tapasztalatairól a kormány évente tájékoztatja a z
Országgyűlést és javaslatot tesz a szükséges jogszabályi változásokra .”



INDOKOLÁ S

Indokolatlan, hogy a miniszter számára kizárólagos jogköröket állapít meg a jogszabály.
Ugyanakkor indokolt, hogy az államosított intézmények irányítási tapasztalatairól a kormán y
évente tájékoztatja az Országgyűlést és javaslatot tesz a szükséges jogszabályi változásokra .

Budapest, 2012 . n3áj~l! `
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