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Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága

T/I 0240/

Bizottsági módosító iavasla t

Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Egészségügyi Bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 . (IX. 30. )
OGY határozat 94. § (I) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az egészségügyet érintő
egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos módosításáról
szóló T/10240. számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 11 . §-ának az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006 . évi
CXXXII. törvény 1/D. §-át megállapító része a következők szerint módosul :

„1/D. § (1) Az állam átvállalja az átvett intézményt az átvétel időpontját megelőző napon
tulajdonló vagy fenntartó önkormányzatnak az [átvétel] átvállalás időpontjában fennálló azo n
adósságát és annak járulékait, amely Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . év i
CXCIV. törvény 3. § (i) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak megfelel ő –
kölcsönjogviszonyon, vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapíron (kötvényen) alapuló –
tartozásokat foglalja magában, és kifejezetten és nevesítetten az átvett vagyonho z
kapcsolódóan keletkezett . Az átvállalható adósság tőkeösszege nem haladhatja meg azon
átvett vagyon értékét, amelyhez kifejezetten és nevesítetten kapcsolódóan keletkezett, és ne m
terjedhet ki folvószámlahitelre.

(2) A (1) bekezdés szerinti adósság részét képez ő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
esetében az állam az értékpapír lejárat elő tti visszaváltásából eredő ,	 a letárt kölcsön- vag y
hiteljogviszony esetén az abból származófizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti . E
fizetési kötelezettségét az állam – a hitelező beleegyezésével – a kötvénytulajdonostól történő,
az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel
rendelkező hitel felvételével vagy állampapírok átadásával is kiválthatja .

(3) Az állam – az egészségügyért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter
elő terjesztése és a Kormány döntése alapján – az egyedi állami [kezességként] kezességre
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vonatkozó szabályok szerintátvállalja az átvett intézményt az átvétel időpontját megelőző
napon tulajdonló vagy fenntartó önkormányzat azon kezességvállalásait, amelyek az átvet t
vagyonhoz kapcsolódnak.

(4) Az állam nevében az (1) és (2) bekezdés szerinti adósságátvállalás, valamint a (3 )
bekezdés szerinti kezességvállalás során az államháztartásért felel ős miniszter jár el az
egészséóiigvért felel ős miniszter megkeresése alapján . Megkeresésében az egészségügyért
felelős miniszter nyilatkozik az (I) bekezdésben foglalt feltételek fennállásáról, és adatot
szolgáltat az átvállalandó kötelezettségállományról . Az államháztartásért felel ős miniszter a z
e2észségüjvért felelős miniszter megkeresését és hiánytalan adatszolgáltatását követ ő 60
nagyon belül gondoskodik az adósság átvállalásáról akként, hogy az Államadósság Kezel ő
Központ Zrt. útján megállapodást köt az önkormányzattal és hitelezőivel . "

INDOKOLÁ S

A feladatellátás átvétele és a vagyon átszállása miatti adósságátvállalások kapcsán indokol t
szabályozni, hogy az állami adósságátvállalás mértéke ne haladja meg az adósságbó l
finanszírozott és átvett vagyon értékét .

Az ad hoc jellegű adósságátvállalások és kezességátvállalások lebonyolítása az
egészségügyért felel ős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttes
feladataként indokolt meghatározni . Mivel az egészségügyért felel ős miniszter értesül a
feladatellátás és vagyonátszállás bekövetkeztérő l, az átvett vagyon és az önkormányzati
adósság közötti összefüggés megállapítása azon miniszter felelőssége és feladata kell hog y
legyen, amely felügyeli az átvett intézményt és vagyont, ezért egy esetleges átvállalás csak a z
egészségügyért felelős miniszter megkeresése esetén indulhat el .

Budapest, 2013. március 20 .
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