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Az Országgyűlés
Egészségügyi bizottsága

Bizottsági módosító iavasla t

Kövér László úrna k
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . (1) bekezdése és a 102. § (]) bekezdése alapján az
„egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról” szól ó
T/11107. számú törvényjavaslathoz a következ ő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat a következő 129-131 . §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg a további
rendelkezések számozása és az azokra vonatkozó merev hivatkozások megfelel ően
módosulnak:

„129 .

Az Eftv. 1/1 .	 (8) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(8)Ha az átvett feladatot ellátó helyi önkormányzati egészségügyi intézmény a felada t
átvételekor az átvett feladaton túl más egészségügyi vagy egyéb közfeladatot is ellát,a
folyamatos ellátás biztosítása érdekében
a) az 1/A. § (5) bekezdése alapján hozott határozat az átvett feladat ellátására szolgáló helyi
önkormányzati vagyon államra történő átszállásáig alkalmazható, vagy
b) az egészségügyi államigazgatási szerv elrendelheti az I/A. § (5) bekezdése szerint i
vagyonelemeknek a szakellátási feladatot az 1/A . § (11) bekezdésében meghatározott
időponttól ellátó egészségügyi szolgáltató számára – az átvett feladat ellátására szolgáló hely i
önkormányzati vagyon államra történő átszállásáig – történő ingyenes használatba adását ,
azzal, hogy a vagyonnak az átvett feladat ellátása érdekében történ ő hasznosítása ne m
akadályozhatja a vagyonhoz kapcsolódó más egészségügyi és egyéb közfeladat ellátását.”
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130.k

Az Eftv . 1/J . $ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Ha az átvett feladat ellátásáról a helyi önkormányzat önkormányzati társulás útján
gondoskodott, a folyamatos ellátás biztosítása érdekében
a) az l/A.	 (5) bekezdése alapján hozott határozat az átvett feladat ellátására szolgáló hely i
önkormányzati vagyon államra történő átszállásáig alkalmazható, vagy
b) az egészségügyi államigazgatási szerv elrendelheti az l/A .	 (5) bekezdése szerinti
vagyonelemeknek a szakellátási feladatot az 1/A . § (11) bekezdésében meghatározott
időponttól ellátó egészségügyi szolgáltató számára — az átvett feladat ellátására szolgáló hely i
önkormányzati vagyon államra történ ő átszállásáig — történő ingyenes használatba adását . ”

131.§

Az Eftv . 14 .	 a következő (16) bekezdéssel egészül ki :

(16) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló
2013. évi. . . törvénnyel megállapított 1/I. § (8) bekezdést és 1/J . & (3) bekezdést az azok
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmaznikell .'

Indokolás

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérő l szóló 2006. évi CXXXII . törvény rendelkezése i
pontosítása szükséges annak érdekében, hogy az egészségügyi szakellátás i
intézményműködtetési kötelezettség nem teljesítése esetén — az általános szabálytól eltér ően —
a három hónapos átmeneti időszakot követően is biztosítható legyen a feladatot ellátó
szolgáltató számára az ingyenes vagyonhasználat lehet ősége a szakellátáshoz kapcsolódó
önkormányzati vagyon államra történő átszállásáig, ha az átvett feladatot ellátó hely i
önkormányzati egészségügyi intézmény az átvett feladaton túl más egészségügyi vagy egyé b
közfeladatot is ellátott vagy ha az átvett feladat ellátásáról a helyi önkormányza t
önkormányzati társulás útján gondoskodott és a szakellátási feladat/vagyon sorsának
rendezése a feladat állam általi ideiglenes ellátásának kezdőidőpontját követő harmadik hónap
végéig nem rendeződött .
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Budapest, 2013 . május 29 .
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