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T/6960/	 .
országgyű lési képvisel ő

Kapcsolódó módosító iavaslat
Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 102. § (1)
bekezdése alapján „az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról” szóló T/6960 .
számú törvényjavaslathoz – a T/6960/7. számú módosító javaslathoz kapcsolódva – a
következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 20 . §-a az alábbiak szerint módosul :

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

„155 . § (1) Az egészségügyi intézmények fenntartójának hatáskörét képezi különösen
a) az egészségügyi intézmény szakmai felügyelete ,
b) az egészségügyi intézmény költségvetési irányítása, így az alapítói jogok, a létesítés, az
átalakítás, illetve a megszüntetés gyakorlása ,
c) az intézmény költségvetésével kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott, az irányító
szerv jogkörébe tartozó jogok gyakorlása,
d) [az intézmény vezetőjének és gazdasági vezetőjének tekintetében a munkáltatói jogo k
gyakorolása,] az intézmény vezetője tekintetében a vezetői megbízás adása, a vezet ő i
megbízás visszavonása, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása ,
e) az intézmény gazdasági vezetője tekintetében a vezető i megbízás adása, a vezető i megbízás
visszavonása és a díjazás megállapítása,
[e)Jf.1 az intézmény működését szabályozó dokumentumok (pl . szervezeti és működési
szabályzat, házirend, szakmai program, munkaterv) jóváhagyása ,
[f)Jg) az intézmény működésének szakmai, illetve költségvetési ellenőrzése.

(2) Az egészségügyi intézmény fenntartója a külön törvényben foglaltaknak megfelel ően
köteles biztosítani az általa fenntartott egészségügyi intézményben
a) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételeket, valamin t
b) az egészségügyi intézmény működőképességét és szükség szerinti fejlesztését .

(3) Az állam tulajdonában és fenntartásában lev ő egészségügyi intézmények esetében egyes
fenntartói jogok, valamint az államháztartási törvényben felsorolt, az egyes költségvetés i
szervekre vonatkozó irányítói hatáskörök a fenntartóként kormányrendeletben kijelöl t
szervezet részére jogszabályban meghatározottak szerint átadhatóak .



„(4) Az állam tulajdonában és fenntartásában lév ő fekvő- és járóbeteg-szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatók esetében – [a Magyar Honvédség szervezetébe tartozó] azon
egészségügyi szolgáltatók kivételével, 	 amelyek nem az egészségügyért felel ős miniszter
irányítása alá tartoznak vagy fenntartásában vannak - az (1) bekezdésben foglalt jogkörö k
közül a miniszter kizárólagos irányítási jogkörébe tartozik az egyes fenntartói jogokat
gyakorló szervezet javaslatára
a) az alapítói jogok – létesítés, átalakítás, megszüntetés – gyakorlása ,
b) a jogszabályban meghatározott mértékű kapacitás módosulását eredményező szervezet i
változások jóváhagyása,
c) a költségvetési irányítás tekintetében az intézmények éves költségvetési keretszámaina k
megállapítása és költségvetésének jóváhagyása, valamint az államháztartási törvény é s
végrehajtási rendelete szerint az irányító szerv jogkörébe tartozó és a középirányító szer v
részére át nem adott intézkedések megtétele ,
d) az intézmény vezetője, gazdasági igazgatója tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlás a
közül a kinevezés vagy megbízás és felmentés vagy a megbízás visszavonása .'

Indokolás

A javaslat az egyes fenntartói jogok differenciált meghatározására irányul, a z
államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV . törvénynek a költségvetési szerv irányítási jogkörr e
vonatkozó szabályozásával összhangban . A javaslat egyebekben pontosításra irányul .

Budapest, 2012 . május 21 .

Fides
ovács József

	

Dr. Nagy Kálmán
gyar Polgári S etség
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