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J O G S Z A B Á L Y O K

2011. évi CLIV. törvény
a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények
és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl*

Az Országgyûlés a Jó Állam kialakítása érdekében, a törvényesen és átláthatóan mûködõ, a közszolgáltatásokat maradéktalanul biz-

tosító Állam mûködési feltételeinek a megteremtése, valamint a területi és helyi közigazgatási rendszer megújítása, alacsony haté-

konyságának orvoslása és a struktúrájának átláthatóbbá tétele, az ellátási színvonal emelése, egységessége, valamint

a hatékonyabb, költségtakarékosabb intézményfenntartás érdekében a következõ törvényt alkotja.

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában

1. intézmény: az átvett önkormányzati feladat ellátását végzõ vagy a feladat ellátásában közremûködõ intézmény

szervezeti formájától függetlenül, különösen ideértve a megyei önkormányzat fenntartásában lévõ költségvetési

szervet – kivéve a megyei közgyûlés hivatalát –, a megyei önkormányzat által fenntartásra átvett költségvetési szervet,

a megyei önkormányzat által alapított közalapítványt, alapítványt (ideértve a megyei önkormányzat által más

alapítóval közösen alapított alapítványt, közalapítványt is), és azokat a gazdasági társaságokat, és egyéb gazdálkodó

szervezeteket, amelyek részben vagy egészben a megyei önkormányzat tulajdonában állnak (a tulajdoni hányad

erejéig), valamint a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ egészségügyi intézmények, valamint a Fõvárosi

Önkormányzat által létrehozott és fenntartott, egészségügyi feladatokat ellátó alapítványok, közalapítványok,

gazdasági társaságok, amelyek részben vagy egészben a Fõvárosi Önkormányzat tulajdonában állnak (a tulajdoni

hányad erejéig).

2. funkcionális feladat: az igazgatási funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által

ellátott szervi mûködést szolgáló, – nem szakmai feladatellátáshoz kötõdõ – belsõ igazgatási feladat, különösen

a humánpolitikai és humánerõforrás-gazdálkodási, költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, jogi (peres képviseleti),

nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló, ellenõrzési, koordinációs, saját szervi mûködtetését szolgáló

informatikai és informatikai rendszerfenntartási, kommunikációs feladatok, valamint a személyi, tárgyi, mûszaki,

pénzügyi feltételek biztosítását szolgáló mûveletek.

3. átvett vagyon: a megyei önkormányzat vagyona, valamint a Fõvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményekhez

kapcsolódó vagyona, ideértve a tulajdonában álló valamennyi ingó és ingatlan vagyont, valamint vagyoni értékû

jogot.

2. A megyei önkormányzat vagyonának, intézményeinek, valamint a Fõvárosi Önkormányzat

egészségügyi intézményeinek átvétele

2. § (1) A megyei önkormányzatok vagyona és vagyoni értékû joga, a megyei önkormányzatok fenntartásában lévõ

intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, valamint a Fõvárosi Önkormányzat fenntartásában lévõ

egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni értékû joga, a megyei önkormányzatok, és az általuk fenntartott

intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint, valamint a megyei

önkormányzatok tulajdonában lévõ jogi személyiséggel rendelkezõ vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

(a megyei önkormányzat tulajdoni hányada erejéig) 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerülnek, továbbá

a vagyonnal és intézményekkel kapcsolatos alapítói, fenntartói joguk és kötelezettségeik, illetve a megyei

önkormányzatok által alapított alapítványok és közalapítványok alapítói joga az e törvényben meghatározott

szervekre jelen törvény erejénél fogva száll. A költségvetési szerveket az állam a szállítói tartozásukkal együtt veszi át,

ideértve a (3) bekezdés szerinti esetet is. A jogutódlást a bíróságok és cégbíróságok az erre vonatkozó kérelem
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benyújtását követõen haladéktalanul, de legkésõbb 8 napon belül átvezetni kötelesek. E rendelkezések a települési

önkormányzat tulajdonában álló, a megyei önkormányzat által átvállalt feladatok ellátása érdekében a megyei

önkormányzat vagyonkezelésében lévõ vagyonelemek tulajdonjogát nem érintik. A vagyonkezelõi szerzõdésben

a vagyonkezelõi jogutódlásra a 3. §-ban meghatározottak az irányadóak.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott állam általi átvétel alól kivételt képez

a) a (4) bekezdés szerinti megállapodásban meghatározott vagyonelemek köre,

b) a megyei önkormányzat európai területi társulásban való részvétele esetén a vagyoni hozzájárulást alkotó

vagyon,

c) a megyei önkormányzat hivatalának mûködéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon,

d) a megyei önkormányzat fenntartásában lévõ színház és elõadómûvészeti szervezet.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott vagyonátszállást nem akadályozza a megyei önkormányzat vonatkozásában

folyamatban lévõ adósságrendezési eljárás. A megyei önkormányzattal szemben folyamatban lévõ adósságrendezési

eljárás a törvény hatálybalépésével a törvény erejénél fogva megszûnik.

(4) A megyei önkormányzatok, valamint a Fõvárosi Önkormányzat helyébe az általuk e törvény szerinti vagyonátadást

megelõzõen létesített, az átvett vagyonnal, illetõleg intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2012.

január 1-jét követõen általános és egyetemleges jogutódként az állam, illetõleg e törvényben meghatározott szervek

lépnek. E keretek között a feladat és a vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és

fenntartói jogutódlásra az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az állami vagyonról szóló törvény

és végrehajtási rendelete, a gazdasági társaságokról szóló törvény, a Polgári Törvénykönyv, a Nemzeti Földalapról

szóló törvény, valamint a feladatátadás és jogutódlás alapvetõ feltételeirõl szóló, a megyei önkormányzatok és

a Kormány, valamint a Fõvárosi Önkormányzat és a Kormány közötti megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)

az irányadó. A tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a fenti

keretek között a megyei közgyûlések elnökei, a megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai és a Magyar Nemzeti

Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) vezérigazgatója, a megyei közgyûlések elnökei, az egészségügyért

felelõs miniszter által kijelölt központi államigazgatási szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) és az MNV Zrt.

vezérigazgatója, illetve a fõpolgármester, az egészségügyért felelõs miniszter által kijelölt központi államigazgatási

szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) vezetõje és az MNV Zrt. vezérigazgatója között megkötött átadás-átvételi

megállapodás (a továbbiakban: átadás-átvételi megállapodás) rendezi. Amennyiben a megyei önkormányzattól

állami tulajdonba átvett vagyonban szerepel a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 1. §

(1)–(2b) bekezdései hatálya alá tartozó vagyonelem, a megállapodás megkötésében szerzõdõ félként részt vesz

a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet (a továbbiakban: NFA) elnöke is. Az önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba

kerülõ vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben

szereplõ nyilvántartási értékkel.

(5) Az (1) és (3) bekezdésekben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történõ megszûnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv.

18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

(6) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: társulási

törvény) alapján létrejött társulási megállapodást a megyei önkormányzat – amennyiben a (2) bekezdésben

meghatározott külön megállapodás ezzel ellentétes rendelkezést nem tartalmaz, illetve a társulást nem európai

területi társulásban való részvételre hozták létre – köteles az év utolsó napjával felmondani. A társulás tagjai és

a megyei önkormányzat a megyei önkormányzatnak a társulásba bevitt vagyonáról kötelesek az év utolsó napjával

elszámolni. A felmondás során a társulási törvény 4. § (2) bekezdését nem kell figyelembe venni.

(7) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ában szereplõ költségvetési koncepciót a megyei közgyûlés

elnöke 2011-ben december 31-éig nyújtja be a megyei közgyûlésnek.

(8) A megyei önkormányzatok által alapított, valamint a megyei önkormányzatok által más alapítóval közösen alapított

alapítványokban, illetve közalapítványokban a megyei önkormányzatokat megilletõ alapítói jogok – amennyiben

a (2) bekezdés szerinti megállapodás eltérõen nem rendelkezik – 2012. január 1-jén az államra szállnak át oly módon,

hogy az e törvény alapján az államra átszálló alapítói jogok gyakorlására a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti

vagyonkezelõ jogosult. A Kormány jogosult nyilvános határozatában az állami alapítói jogok gyakorlására más állami

szervet kijelölni.
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(9) A megyei önkormányzatok adósságának 5. §-ban szabályozott átvételéig a helyi önkormányzatok adósságrendezési

eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerint adósságrendezési eljárás megyei önkormányzat ellen nem

kezdeményezhetõ.

3. § (1) Az e törvény alapján állami tulajdonba kerülõ vagyon vagyonkezelõje az állami tulajdon keletkezésével egyidejûleg

e törvény erejénél fogva:

a) a megyei önkormányzatoktól, valamint a Fõvárosi Önkormányzattól átkerülõ egészségügyi intézmények

vonatkozásában a kijelölt szerv,

b) az egyéb átvett intézmények vagyona tekintetében a Kormány által rendeletben kijelölt szerv.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelõi jogviszonyra a továbbiakban az MNV Zrt. által kötött

vagyonkezelési szerzõdésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A megyei önkormányzat tulajdonában álló, a megyei önkormányzat által 2011. szeptember 1-jét megelõzõen

vagyonkezelésbe adott vagyon tekintetében a 2. § (4) bekezdés szerinti megállapodás az (1) bekezdésben

meghatározottól eltérõ vagyonkezelõt is kijelölhet.

(4) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 1. § (1)–(2b) bekezdései hatálya alá tartozó, átvett vagyonelem

tekintetében a vagyonkezelõi jogviszonyra az NFA által kötött vagyonkezelési szerzõdésekre vonatkozó jogszabályi

rendelkezéseket kell alkalmazni.

4. § (1) Az e törvény alapján bejegyzésre kerülõ vagyonkezelõi jog ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére irányuló

eljárás díj- és illetékmentes.

(2) Az e törvény alapján a cégbírósághoz benyújtandó változásbejelentési kérelmet e törvény hatálybalépését követõ

90 napon belül kell a Cégbíróságnál elõterjeszteni.

(3) A (2) bekezdés szerinti változást illeték- és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni

a cégbíróságon.

3. A megyei önkormányzatok adósságának átvétele

5. § (1) A Magyar Állam 2011. december 30-ai hatállyal – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – átvállalja

a megyei önkormányzatok 2011. december 30-án fennálló adósságát és annak járulékait, valamint a Fõvárosi

Önkormányzat adósságállományából azon 2011. december 30-án fennálló tartozásokat és azok járulékait, amelyek

kifejezetten és nevesítetten az átvételre kerülõ intézményekhez, az általuk ellátott feladatokhoz kapcsolódóan

keletkeztek. Az átvállalandó adósság az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. § (1) bekezdés

i) pontjában foglaltaknak megfelelõ – kölcsönjogviszonyon, vagy hitelviszonyt megtestesítõ értékpapíron

(kötvényen) alapuló – tartozásokat foglalja magában akként, hogy a 2011. december 30-án vagy azt megelõzõen

esedékessé vált, de az adott önkormányzat által meg nem fizetett tõke és járulék az átvállalás részét képezi.

Az adósságátvállalás végrehajtása elkülönül a 2. § (1) bekezdése szerinti vagyonátszállástól.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósság részét képezõ, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokat a megyei önkormányzatok

2011. december 9-ig – az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel –

kölcsönjogviszonnyá alakíthatják át, ennek hiányában a Magyar Állam 2011. december 30-ai hatállyal az értékpapír

lejárat elõtti visszaváltásából eredõ fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti. E fizetési kötelezettségét a Magyar

Állam a kötvénytulajdonostól történõ, az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos

feltételekkel rendelkezõ hitel felvételével vagy állampapírok átadásával is kiválthatja.

(3) A megyei önkormányzatoknak a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény

alapján, 2011. december 30-át megelõzõen lejárttá vált hitelviszonyt megtestesítõ adóssága esetében az Állam 2011.

december 30-ai hatállyal az ezen adósságból eredõ fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti.

(4) A megyei önkormányzatoknak a folyószámlahitel és a megelõlegezési hitel (ideértve a munkabér hitelt is)

állományukat az adósságátvállalás érdekében legkésõbb 2011. december 21-ét megelõzõen – az átalakítandó

hiteljogviszonyban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel – mûködési hitellé kell

átalakítaniuk, és a Magyar Állam az ezen hiteleken alapuló fizetési kötelezettséget vállalja át.

(5) A megyei önkormányzatok a Magyar Állam által átvállalandó adósságállományt 2011. december 20-át követõen nem

növelhetik.

(6) A Magyar Állam 2012. évben egyedi állami kezességként átvállalja a megyei önkormányzat azon kezességvállalásait,

amelyek az átvett vagyonhoz kapcsolódnak. Ezen állami kezességvállalások nem terhelik az egyedi állami
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kezességvállalások 2012. évi mértékére meghatározott keretet, valamint az államháztartásról szóló törvény 33. §

(6) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

(7) A Magyar Állam nevében a megyei önkormányzatoktól és a Fõvárosi Önkormányzattól az (1)–(4) bekezdés szerinti

adósságátvállalás, valamint a (6) bekezdés szerinti kezességvállalás során az államháztartásért felelõs miniszter jár el.

4. Az intézmények átvételének szabályai

6. § (1) A Magyar Állam és a megyei önkormányzatok az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen

együttmûködve járnak el. Az átadás-átvétel végrehajtása érdekében megyénként intézmény átadás-átvételi bizottság

(a továbbiakban: bizottság), valamint egészségügyi intézmény átadás-átvételi bizottság (a továbbiakban:

egészségügyi bizottság) mûködik.

(2) A bizottság vezetõje a megyei kormányhivatal kormánymegbízottja, tagjai a megyei kormányhivatal fõigazgatója,

a megyei közgyûlés elnöke, a megyei önkormányzat fõjegyzõje, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)

területi szervének vezetõje, illetve – kinevezése esetén – az intézményi biztos. Az egészségügyi bizottság vezetõje

a kijelölt szerv képviselõje, tagjai a megyei közgyûlés elnöke, a megyei önkormányzat fõjegyzõje, valamint a Kincstár

területi szervének vezetõje.

(3) A bizottság és az egészségügyi bizottság feladata a megyei intézményekre vonatkozó átadás-átvételi megállapodás

elõkészítése. A feleknek az átadás-átvételi megállapodásokat 2011. december 31-ig kell megkötniük. A határidõ

elmulasztása az intézmények átvételét nem akadályozza.

(4) Az átvételre kerülõ egészségügyi intézményeket az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az átadás-átvételi megállapodásokban a megyei közgyûlés elnöke, illetve a fõpolgármester teljes körû felelõsséget

vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok

valóságtartalmáért, teljeskörûségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért a 2. melléklet szerinti teljességi

nyilatkozattal.

5. Az egészségügyi szolgáltatók átadásának speciális szabályai

7. § (1) A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét,

a meglévõ lekötött kapacitásai mértékét és szakmai összetételét, valamint az érvényes finanszírozási szerzõdése

szerinti finanszírozásra való jogosultságát.

(2) Az egészségügyi szakellátási kötelezettség állam általi átvételére tekintettel – a 18. § (2) bekezdése szerinti

kormányrendeletben meghatározott eljárásban – az egészségügyi államigazgatási szerv 2012. március 31-éig 2012.

május 1-jei hatálybalépéssel – a Kormány által kijelölt szerv szakértõi véleményének figyelembevételével – meghatározza

az e törvény hatálybalépésekor érvényes finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ, fekvõbeteg-szakellátást nyújtó

egészségügyi szolgáltatók

a) fekvõbeteg-szakellátási kapacitásait az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény

(a továbbiakban: Eftv.) 4/A. § (3) bekezdésében,

b) az a) pont szerinti kapacitásokhoz kapcsolódó ellátási területet a (3) bekezdésben

foglalt szempontok alapján, azzal, hogy a döntés nem érintheti hátrányosan az uniós és a hazai pályázatokkal

összefüggésben vállalt beruházási és fenntartási kötelezettségeket, valamint az ezekhez kapcsolódó, elõzetesen

befogadott többletkapacitásokat.

(3) Az ellátási területeket az érintett egészségügyi szolgáltatók számára a (2) bekezdés szerinti eljárás során – az Eftv. 5/A. §

(2) és (10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével –

a) azoknak az eseteknek a kivételével, amikor szakmai szempontból indokolatlan az ellátási területnek az adott

szakmához tartozóan valamennyi progresszivitási szinten történõ megállapítása, az aktív fekvõbeteg-szakellátások

tekintetében a külön jogszabály szerinti progresszivitási szintenként külön-külön,

b) a 18. § (2) bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott ellátások kivételével az Eftv. végrehajtására

kiadott kormányrendelet szerinti fekvõbeteg-szakellátásban finanszírozható szakmánként,

c) az Eftv. 5/A. § (9) bekezdés b) pontja szerinti eset, valamint a 18. § (2) bekezdése szerinti kormányrendeletben

meghatározott ellátások kivételével átfedésmentesen,

d) hézagmentesen,
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e) a rehabilitációs szakellátások, valamint az egyes egészségügyi szolgáltatók által szakmai specialitások alapján

több térségre kiterjedõen nyújtott, országosan kiemelt ellátások kivételével az Eftv. 1. § (2) bekezdés g) pontja

szerinti egészségügyi térség határainak figyelembevételével,

f) aktív fekvõbeteg-szakellátások tekintetében a progresszivitás alapszintjén az Eftv. 4/A. § (4) és (6) bekezdésében

foglalt elérési szabályok figyelembevételével,

g) a szolgáltató rendelkezésére álló kapacitás, valamint a szolgáltató által ellátott terület közötti arányoknak az adott

szakma országos átlagához viszonyított aránya figyelembevételével, és

h) az aktív fekvõbeteg-szakellátások tekintetében a magasabb progresszivitási szintû ellátást nyújtó szolgáltatók

esetén a progresszivitási szintekre jutó kapacitások arányainak és az egyes progresszivitási szinteken végzett

beavatkozások tárgyévet megelõzõ év betegforgalom szerinti arányainak figyelembevételével kell

meghatározni.

(4) Amennyiben az Eftv. 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartás nem tartalmazza valamely finanszírozási szerzõdéssel

rendelkezõ egészségügyi szolgáltató járóbeteg-szakellátási kapacitásaira, illetve az ahhoz kapcsolódó ellátási

területekre vonatkozóan a törvény által elõírt adatokat, az egészségügyi államigazgatási szerv 2012. március 31-éig

köteles azt a rendelkezésre álló adatok alapján pótolni. Ha valamely adat azért hiányzik a nyilvántartásból, mert

az érintett egészségügyi szolgáltató járóbeteg-szakellátási kapacitásai, illetve az azokhoz kapcsolódó ellátási területek

nem kerültek megállapításra, az egészségügyi államigazgatási szerv – az Eftv. 5/A. § (2)–(6), (9) és (10) bekezdésében

foglaltak, valamint a Kormány által kijelölt szerv szakértõi véleményének figyelembevételével – 2012. március 31-éig

hivatalból megállapítja a kapacitást, illetve az ellátási területet, és a megállapított adatokat átvezeti a nyilvántartáson.

(5) A (2)–(4) bekezdés alapján a kapacitást és az ellátási területet megállapító határozatok ellen fellebbezésnek nincs

helye, azok hatálybalépésével egyidejûleg az adott szolgáltatók kapacitásai és ellátási területei tárgyában korábban

hozott határozatok hatályukat vesztik. Az egészségügyi szolgáltatók kapacitásainak és ellátási területeinek az Eftv.

5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartását a határozatok hatálybalépésével egyidejûleg módosítani kell.

(6) A (2)–(5) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges adatokat az egészségügyi államigazgatási

szerv megkeresésére az egészségbiztosító a megkeresésétõl számított 5 napon belül az egészségügyi államigazgatási

szerv rendelkezésére bocsátja.

(7) Az Eftv.-nek a (2) bekezdés szerinti eljárások során történõ alkalmazásakor régió alatt az Eftv. 1. § (2) bekezdés g) pontja

szerinti egészségügyi térséget kell érteni.

(8) Az átadás-átvételi megállapodásban részletesen rögzíteni kell az intézmények, illetve az egészségügyi intézmények

teljes körét, a feladatok és a vagyon átadásának tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit, valamint rendelkezni kell

a megállapodás aláírását követõen az átadásig keletkezõ jogokról és kötelezettségekrõl. Az átvételre kerülõ

egészségügyi intézményeket az 1. melléklet tartalmazza.

(9) Az átadás-átvétel során különösen meg kell állapodni:

a) együttmûködési kötelezettségrõl a felek között az átadás-átvétel során, valamint a jövõbeni megyei

egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó koncepcionális kérdésekrõl,

b) az egészségügyi szolgáltatók, valamint az egészségügyi szolgáltatók mûködéséhez kapcsolódó vagy azt

elõsegítõ jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok jogszerû mûködését

biztosító alapító, létesítõ okiratok, szabályzatok eredeti, illetõleg hitelesített példányainak átadásáról

(a mûködésre, gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok, illetve azok módosításai),

c) az egészségügyi szolgáltatók vezetõire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási adatokról,

(foglalkoztatottak létszáma foglalkoztatási jogviszony szerinti bontásban),

d) a megyei önkormányzat által tett, illetõleg az általa fenntartott egészségügyi szolgáltatóra háruló,

az átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt követõen hatályba lépõ kötelezettségvállalásokról (különös

tekintettel közbeszerzésekre, döntési moratórium alatt érkezett és még döntés elõtt álló közbeszerzési

mentességi kérelmekre, beruházásokra, intézményi épület-beruházásokra, felújításokra, a hosszú távú

kötelezettségvállalásokra) és egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekrõl (beleértve a pályázatokat,

ígérvényeket, szándéknyilatkozatokat) szóló tételes és a szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatásról,

e) az átadásra kerülõ egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos tervezési feladatkörbe tartozó európai uniós

társfinanszírozású projektek helyzetérõl,

f) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve késõbb hatályba lépõ, harmadik személlyel szemben fennálló, adott

esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthetõ bármilyen jogosultságról, igényrõl, a vitatott,

adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésrõl, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és

annak indokairól, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket,
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g) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, illetve az 1990 után egészségügyi

ellátás céljára használt olyan ingatlanokra, amelyek egészségügyi funkciója megváltozott és egyéb közcélra sem

került hasznosításra, ingó vagyon és egyéb vagyonelemek összesített bemutatása), vagyoni értékû jogról,

h) az egészségügyi szolgáltatók költségvetési helyzetérõl, tárgyévi költségvetés végrehajtásáról és elõzõ évi

beszámolóról (kötelezettségvállalás-teljesítés, pénzeszköz állomány, pénzmaradvány-felhasználásokról,

beruházások és felújítások, vagyoni helyzete: saját tulajdonban álló, illetve egyéb jogcímen mûködtetett eszköz-

és ingatlanvagyon, vagy más vagyonelem bemutatása, ezzel kapcsolatos nyilvántartások),

i) minden olyan körülményrõl, veszélyrõl, illetve lehetõség számbavételérõl, amely az adott egészségügyi

szolgáltató mûködését érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további

tényekrõl, körülményekrõl,

j) a fenntartó önkormányzat által – az egészségügyi intézményeknél saját bevételként képzõdött – elvont és

az önkormányzathoz benyújtott igénylési kérelmet követõen vissza nem utalt saját bevételrészrõl havi

bontásban.

8. § (1) Az egészségügyi szakellátás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervként mûködõ egészségügyi

szolgáltató alapító okiratának módosítását a Kincstár 2011. december 28-áig jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba.

(2) Az átadásra kerülõ egészségügyi szolgáltató esetében az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi

szolgáltató kérelmére módosítja a mûködési engedélyt és a jogszabály alapján vezetett mûködési engedélyt

tartalmazó nyilvántartásban 2012. január 15-éig átvezeti a módosult adatokat.

(3) Az egészségbiztosítási szerv az átadásra kerülõ egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerzõdését figyelemmel

a fenntartó és a mûködési engedély változására 2012. május 1-jéig módosítja.

6. A megyei intézményeket fenntartó szervek

9. § (1) Az egészségügyi intézmények kivételével az átvett intézményekkel összefüggõ intézmény-fenntartási feladatokat

a Kormány által rendeletben kijelölt szerv látja el.

(2) Az egészségügyi intézményekkel összefüggõ intézmény-fenntartási feladatokat a kijelölt szerv látja el.

10. § (1) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv, valamint a kijelölt szerv az átvett intézmény fenntartójának, alapítójának,

kezelõjének az átvett intézménnyel összefüggõ jogai és kötelezettségei tekintetében jogutódja.

(2) A törvény hatálybalépésekor folyamatban levõ ügyekben és a tartós jogviszonyokban a Kormány által rendeletben

kijelölt szerv, illetve a kijelölt szerv jár el fenntartóként.

11. § (1) Az átvett intézmények vagyonelemei, illetve az intézmények mûködését biztosító források terhére

a megállapodásban foglalt idõponttól az átadás napjáig új kötelezettség a megyei intézmények esetében a területileg

illetékes megyei kormányhivatal kormánymegbízottjának, egészségügyi szolgáltató esetében a kijelölt szerv

vezetõjének jóváhagyása nélkül nem vállalható, valamint jóváhagyás nélkül nem létesíthetõ foglalkoztatásra irányuló

jogviszony.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a megyei intézmények, illetve az egészségügyi szolgáltatók napi üzemi

mûködését érintõen hozzájárulás nélkül 2011. december 28-áig vállalhatnak 2012. február 29-éig átnyúló idõszakot

érintõ kötelezettséget.

(3) A megyei önkormányzat vagyona, valamint a megyei önkormányzat intézményeinek vagyonelemei, illetve

az átadásra kerülõ fõvárosi egészségügyi szolgáltatók, valamint a mûködésükhöz kapcsolódó vagy azt elõsegítõ,

közvetlen vagy közvetett többségi részesedésükkel mûködõ gazdasági társaságban meglévõ tulajdoni részesedés és

vagyon elidegenítésére és megterhelésére 2012. január 1-jéig nem kerülhet sor. Ez alól kivételt képeznek azok

a vagyonelemek, amelyeket érintõ jogügyletekrõl a megyei önkormányzat a 2011. évben döntést hozott, és az abból

befolyó bevételt a megyei önkormányzat a 2011. évi költségvetésében tervezte.

12. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1073



7. Intézményi biztos

12. § (1) A kormánymegbízott a Kormány által rendeletben kijelölt szerv kialakításának elõkészítésére intézményi biztost

nevezhet ki.

(2) Az intézményi biztos megbízatása határozott idõre, de legkésõbb 2011. december 31-ig szól. Az intézményi biztos

a megyei kormányhivatal minisztériumi fõosztályvezetõ besorolású kormánytisztviselõje.

(3) Az intézményi biztos kinevezésére vonatkozó javaslatot a kormánymegbízott megküldi a közigazgatási

minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára

részére, aki a javaslat megküldésétõl számított tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem

nevezhetõ ki intézményi biztosnak.

(4) Ha az intézményi biztos a kinevezése elõtt ügyész, igazságügyi alkalmazott, fõjegyzõ, jegyzõ, aljegyzõ, közigazgatási

szerv köztisztviselõje, más államigazgatási szerv kormánytisztviselõje, közalkalmazott, fegyveres szervek hivatásos

állományú tagja volt, az intézményi biztosi megbízatásának megszûnésekor benyújtott írásbeli kérelmére

õt intézményi biztosi kinevezését megelõzõ munkakörébe kell helyezni.

(5) Ha az intézményi biztos kinevezése elõtt bíró volt és intézményi biztosi megbízatásának megszûnésekor úgy

nyilatkozott, hogy ismét bíróvá történõ kinevezését kéri, valamint a bírói kinevezéséhez szükséges feltételeknek

eleget tesz – ide nem értve a pályaalkalmassági vizsgálaton való részvételt – akkor õt kérelmére pályázat kiírása nélkül

a köztársasági elnök – a hatáskörrel rendelkezõ szerv javaslatára – határozatlan idõre bíróvá kinevezi.

(6) Ha az ügyész, illetve a bíró szolgálati viszonya intézményi biztosi kinevezésével szûnik meg, az intézményi biztosi

megbízatás idõtartamát ügyészségi, illetve bírósági szolgálati viszonyban töltött idõnek kell számítani, ha az ügyész

vagy a bíró az intézményi biztosi megbízatásának megszûnését követõen ismét ügyészségi vagy bírósági szolgálati

viszonyt létesít.

8. Az átvett intézmények foglalkoztatottai és a megyei önkormányzati hivataloknál foglalkoztatott

köztisztviselõk

13. § (1) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott szervek foglalkoztatotti állományába kerülnek a megyei önkormányzati

hivataloknál és gazdasági ellátó szervezeteinél a fenntartott intézmények mûködtetését, irányítását végzõ

köztisztviselõk, közalkalmazottak és munkavállalók (a továbbiakban: foglalkoztatottak).

(2) Az egészségügyi intézmények mûködtetését, irányítását ellátó foglalkoztatottak a kijelölt szerv állományába, az egyéb

megyei intézmények mûködtetését, irányítását, valamint az átvett intézményekkel és az intézmények feladataival

összefüggésben szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak a Kormány által rendeletben kijelölt szerv állományába

kerülnek át, kivéve, ha a kijelölt szerv vezetõje vagy a kormánymegbízott az érintett személy foglalkoztatásához nem

járul hozzá. Az át nem vett foglalkoztatottak álláshelyei a kijelölt szerv és a Kormány által rendeletben kijelölt szerv

állományába kerülnek át.

(3) A megyei önkormányzatok hivatalaiból és gazdasági ellátó szervezeteibõl az átvett egészségügyi intézmények

fenntartásával összefüggésben funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselõk és munkavállalók a kijelölt szerv,

az egyéb átvett intézmények ezen feladatokat ellátó köztisztviselõi és munkavállalói a Kormány által rendeletben

kijelölt szerv állományába kerülnek, kivéve, ha a kijelölt szerv vezetõje vagy a kormánymegbízott az érintett személy

foglalkoztatásához nem járul hozzá. Az át nem vett foglalkoztatottak álláshelyei a kijelölt szerv és a Kormány által

rendeletben kijelölt szerv állományába kerülnek át.

(4) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az intézmények által foglalkoztatottak közalkalmazotti

jogviszonyát, illetve munkaviszonyát.

(5) A megyei önkormányzatok gazdasági ellátó szervezeteinél foglalkoztatott munkavállalók tekintetében megvalósuló

jogviszonyváltás esetén a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 86/B–86/E. §-ait megfelelõen

alkalmazni kell.

14. § (1) A munkáltatói jog gyakorlójának eltérõ döntése hiányában e törvény erejénél fogva legkésõbb 2012. március 31. napján

megszûnik az átvett nem egészségügyi intézmény

a) nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott vezetõjének, gazdasági vezetõjének, vezetõ tisztségviselõjének,

kuratóriuma vezetõjének a foglalkoztatási jogviszonya,
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b) közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott vezetõjének, gazdasági vezetõjének a vezetõi megbízása.

A megszûnés nem érinti a jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerzõdésben meghatározott,

a megszûnéshez kapcsolódó juttatáshoz való jogot. Az átvett közoktatási intézmény vezetõje megbízásának és

a megbízás visszavonásának jogát e törvény hatálybalépése és 2012. szeptember 1-je között az oktatásért felelõs

miniszter gyakorolja.

(2) Az egészségügyi szolgáltató fõigazgatójának és gazdasági igazgatójának e törvény hatálybalépésekor fennálló

foglalkoztatásra irányuló jogviszonya, vagy az intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására

kapott vezetõi megbízása a fõigazgatói, gazdasági igazgatói munkakör, illetve a vezetõi megbízás (4) és (5) bekezdés

alapján történõ betöltéséig fennmarad.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a fõigazgatói vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására határozott idõre

létesített jogviszony, illetve kapott vezetõi megbízás a határozott idõ lejártával szûnik meg abban az esetben, ha

a határozott idõ lejártáig a fõigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör, illetve vezetõi megbízás a (4) és

(5) bekezdés alapján még nem került betöltésre.

(4) Az egészségügyi szolgáltató fõigazgatói és gazdasági igazgatói feladatainak ellátására e törvény hatálybalépése és

2012. március 31-e között pályázatot kell kiírni.

(5) A (2) bekezdés szerinti, az intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására irányuló jogviszony

vagy vezetõi megbízás a (4) bekezdés szerinti pályázat alapján a fõigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör

betöltésével, vagy a fõigazgatói, gazdasági igazgatói megbízás adásával egyidejûleg megszûnik. A megszûnéssel

egyidejûleg

a) a korábbi vezetõ beosztású közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni, vagy

b) a pályázat megnyerése esetén

ba) a közalkalmazott számára új vezetõi megbízást kell adni vagy

bb) – ha jogszabály azt elõírja, a Munka Törvénykönyve vezetõ állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései

alkalmazásával – vele új munkaviszonyt kell létesíteni.

(6) A jogviszony (5) bekezdés alapján történõ megszûnése nem érinti a jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó

szerzõdésben meghatározott, a megszûnéshez kapcsolódó juttatáshoz való jogot.

(7) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az egészségügyi szolgáltatónál az egészségügyi tevékenység

végzésében egyéb jogviszony keretében közremûködõ egészségügyi dolgozó munkavégzésére irányuló

jogviszonyát.

(8) Az átadásra kerülõ egészségügyi szolgáltatóknál mûködõ tulajdonosi felügyelõ tanácsok e törvény hatálybalépését

követõ napon megszûnnek. A megszûnésig a tanácsok tagjait megilletõ tiszteletdíjat a delegáló önkormányzat fizeti

meg.

9. Záró rendelkezések

15. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a megyei intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátó szervet rendeletben kijelölje,

b) az a) pontban meghatározott szerv jogállását, mûködésének részletes szabályait, feladat- és hatáskörét, a szerv

feletti irányítási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait,

c) a megyei önkormányzatoktól átvett intézményekhez kapcsolódó irányítási jogköröket, az intézmények

fenntartásával, irányításával és vezetésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek részletes szabályait,

d) a fõvárosi, megyei önkormányzatoktól átvett egészségügyi intézmények felett az egészségügyért felelõs

miniszter által kijelölt egészségügyi államigazgatási szerv által gyakorolt feladat- és hatásköröket, az általa

gyakorolt jogokat és kötelezettségeket,

e) a megyei önkormányzatok nem egészségügyi intézményeinek átadás-átvételérõl szóló megállapodás

megkötésének és tartalmának részletszabályait,

f) az egyes költségvetési szervek fenntartói feladatait ellátó szervek kijelölését,

g) az elõkészítés, megvalósítás vagy fenntartás alatt álló európai uniós vagy egyéb nemzetközi forrásból

finanszírozott projektek átadás-átvételének részletes eljárásrendjét,

h) a megyei önkormányzatoktól átvett, üdülési céllal használt vagyonelemek tekintetében a fenntartói jogok

gyakorlására jogosult szervet

rendeletben szabályozza.
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(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg az egészségügyi szakellátási felelõsség állam által

történõ átvételével összefüggésben

a) a fekvõbeteg-szakellátások és a hozzá kapcsolódó járóbeteg-szakellátások tekintetében

aa) a kapacitások felosztásának, újraosztásának, módosításának és átcsoportosításának,

ab) az ellátási területek meghatározásának, módosításának

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvényben meghatározott szabályoktól

eltérõ eljárási szabályait,

b) azoknak az ellátásoknak a körét, amelyek vonatkozásában az ellátási terület megállapítása során

az átfedésmentesség, illetve a szakmánkénti megállapítás követelményét nem kell figyelembe venni,

c) a kapacitásoknak és az ellátási területeknek az a) pont szerinti eljárásokban történõ meghatározására kijelölt

államigazgatási szervet és az ezekben az eljárásokban véleményadásra jogosult szakértõi szervet.

(3) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy rendeletben jelölje ki az e törvény szerint vagyonkezelõi

joggal rendelkezõ központi államigazgatási szervet.

16. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A törvény 2. § (1)–(2) bekezdése, (3) bekezdésének elsõ mondata, és (5) bekezdése, a 3–4. §-ai, a 7. § (1) bekezdés,

9–10. §-ai, a 13–14. §-ai, a 17–19. §-ai, a 21–70. §, a 75. §, 76. § (1) és (3) bekezdése és a 77. § 2012. január 1-jén lépnek

hatályba.

(3) 2012. január 1-jén hatályát veszti e törvény 2. § (6)–(7) bekezdése. 2012. január 2-án hatályát veszti e törvény

18–78. §-ai.

(4) 2012. szeptember 2-án hatályát veszti a 14. § (1) bekezdés harmadik mondata.

17. § (1) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló

2011. évi CXIII. törvényben a védelmi titkársági feladatok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében

a jogutódlás egyes kérdéseit a megyei önkormányzat és a megyei kormányhivatal közötti megállapodás rögzíti,

melyet az érintettek legkésõbb 2012. január 31-ig megkötnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötésekor az átvett feladathoz kapcsolódó jogviszonyok alatt

minden jog és kötelezettség, valamint az átvett feladathoz tartozó létszám, és ahhoz tartozó eszköz- és

infrastruktúra-állomány is értendõ.

10. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

18. § (1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) a következõ 92/E. §-sal egészül ki:

„92/E. § (1) Ha törvény a helyi önkormányzat vagyonának az állam részére való átadásáról rendelkezik, e vagyon

tekintetében a 79. § (2) bekezdés a) pontja, a 80. § (2) bekezdése, a 92. § (14) bekezdése, a 92/C. § (6) bekezdése

rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) A 80. § (5) bekezdése szerinti vagyon átruházásához a társuló önkormányzatok egyetértése szükséges.”

(2) Hatályát veszti az Ötv. 63/A. § n) pontjában az „az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról és” szövegrész,

a 69. §, és 70. §, valamint a 115. § (5) bekezdése.

11. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális

alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

19. § A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek

feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi XX. törvény 113. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„113. § A fenntartó és a fõvárosi közgyûlés jóváhagyja a megyei, fõvárosi múzeumi szervezet éves munkatervét és

költségvetési elõirányzatát.”
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12. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

20. § (1) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(5) 2012. június 30-ától a bíróság és a felek közötti írásbeli közlésekre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Természetes személyek esetén a beadványokat és más hivatalos iratokat papír alapon is be lehet nyújtani, illetve

kézbesíteni.”

(2) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 7. § (5) bekezdésében a „2011. december

5-étõl” szövegrész helyébe a „2012. június 30-ától” szöveg lép.

13. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény

módosítása

21. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 19. §-a következõ

(1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Mentesül az (1) bekezdésben meghatározott tízéves elidegenítési tilalom alól a helyi önkormányzat, amennyiben

a támogatás igénybevételével keletkezett vagyon átadására a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei

önkormányzati intézmények, valamint a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek az átvételérõl

szóló törvény alapján került sor.”

14. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

22. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés

m) pont ma) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában fenntartó:]

„ma) a központi költségvetési szerv, a megyei intézményeket fenntartó, Kormány által rendeletben kijelölt szerv

(a továbbiakban: megyei fenntartó), a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és

együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a, 9. §-a, illetve 16. §-a szerinti intézményi társulás, a települési

önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, a települési kisebbségi önkormányzat és a területi kisebbségi

önkormányzat (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),”

23. § Az Szt. 88. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az állam a megyei fenntartó útján, valamint a fõvárosi önkormányzat köteles gondoskodni

a) azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezésérõl, amelyek biztosítására e törvény alapján a települési

önkormányzat nem köteles;

b) a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról;”

24. § Az Szt. 90. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A megyei fenntartó, illetve a fõvárosi önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó intézmények

ellátási területe az egész megyére, illetve a fõvárosra kiterjed.

(2) A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási

feladatokat megszervezni, valamint az államnak a megyei fenntartó útján teljesített ellátási kötelezettsége körébe

tartozó feladatok közül az idõsellátás, továbbá – elõzetes igényfelmérésre alapozva – a lakossági szükségletek alapján

meghatározott legalább két további intézménytípus feladatait biztosítani. A megyei fenntartó azonban – szükség

esetén – a megyei jogú város lakosainak ellátását erre hivatkozva nem tagadhatja meg.”

25. § Az Szt. 90/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„90/A. § A szociális hatóság az e törvényben meghatározott ellátási kötelezettségek teljesítését folyamatosan

figyelemmel kíséri, és amennyiben az önkormányzat, illetve a megyei fenntartó az ellátási kötelezettségébõl adódó

feladatainak, különösen fenntartói feladatának, illetve az önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepció

elkészítésének nem tesz eleget, megfelelõ határidõ tûzésével felszólítja a feladat teljesítésére.”
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26. § Az Szt. 91. §-a a következõ (2)–(5) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének a jelölése (1) bekezdésre

változik:

„(2) A megyei fenntartó az állam 88. § (1) bekezdése szerinti ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó

a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy

b) szolgáltatót, intézményt mûködtetõ fenntartóval létrejött – a szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló

– 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerzõdés megkötésével

tehet eleget.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltató, intézmény létrehozásához, átszervezéséhez és megszüntetéséhez

a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter jóváhagyása szükséges.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás, illetve ellátási szerzõdés megkötéséhez, módosításához és

megszüntetéséhez a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter jóváhagyása szükséges.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti jogkörében a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter az adott megye

szolgáltatástervezési koncepciójában foglaltak figyelembevételével, a megyében elérhetõ szolgáltatások és az adott

szolgáltatás iránti társadalmi szükséglet alapján dönt.”

27. § (1) Az Szt. 92. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A megyei jogú város és a fõváros koncepciója – a (4) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza különösen –

a) a megye, fõváros területén mûködõ szolgáltatási rendszer struktúráját, legfontosabb jellemzõit,

b) a szolgáltatások iránti igények alakulását, a várakozók számát, korösszetételét, legfontosabb szociális jellemzõit,

c) a szolgáltatások iránt jelentkezõ szükségletek alapján az intézményrendszer korszerûsítésének irányait.”

(2) Az Szt. 92. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A megye, a fõváros területén mûködõ nem állami és egyházi fenntartók kötelesek együttmûködni és adatot

szolgáltatni a koncepció készítése során.”

(3) Az Szt. 92. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A szolgáltatástervezési koncepciót az önkormányzat az elfogadást megelõzõen véleményezteti

az intézményvezetõkkel és a kisebbségi önkormányzat(ok)kal. A koncepció végleges változatának elfogadása során

a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetõség szerint figyelembe veszi.”

28. § Az Szt. 94/A. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

[Az állami fenntartású intézmény esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemrõl]

„e) a megyei fenntartó által fenntartott szociális intézmény esetén az intézményvezetõ”

[dönt.]

29. § (1) Az Szt. a következõ 131/B. §-sal egészül ki:

„131/B. A megyei fenntartó által fenntartott szociális szolgáltatások fenntartásának költségeit az állam

feladatfinanszírozás útján biztosítja.”

(2) Az Szt. 132. § (1) bekezdés a következõ x) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa…]

„x) a megyei fenntartó kijelölését;”

30. § Az Szt. „Az Európai Unió jogának való megfelelés” alcímet megelõzõen a következõ 140/K. §-sal egészül ki:

„140/K. § (1) A megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények fenntartói joga

2012. január 1-jén a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat

egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény erejénél fogva a megyei fenntartóra száll

át, ezt az idõpontot követõen a folyamatban levõ ügyekben és a tartós jogviszonyokban a megyei fenntartó jár el

fenntartóként és beutaló szervként.

(2) A megyei önkormányzatok által megkötött és 2011. december 31-én érvényes ellátási szerzõdés 2012. január 1-jén

a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi

intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény erejénél fogva a megyei fenntartóra száll át.

(3) A megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények mûködési engedélyét a mûködést

engedélyezõ szerv 2012. január 31-éig hivatalból módosítja.”
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31. § (1) Az Szt.

a) 58/A. § (2) bekezdésének záró mondatrészében a „hozzájárulásra” szövegrész helyébe a „hozzájárulásra,

feladatfinanszírozásra” szöveg,

b) 65. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei önkormányzat” szövegrész helyébe a „megyei fenntartó” szöveg,

c) 85/C. § (5) bekezdésében a „megyei, ” szövegrész helyébe a „megyei fenntartó és a” szöveg,

d) 90. § (4) bekezdésének elsõ mondatában az „önkormányzat” szövegrész helyébe az „önkormányzat, megyei

fenntartó” szöveg,

e) 92. § (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésének nyitó szövegrészében a „helyi” szövegrész helyébe

a „fenntartó” szöveg,

f) 92. § (3) bekezdésének utolsó mondatában az „a helyi” szövegrész helyébe az „az” szöveg,

g) 92. § (3) bekezdés elsõ mondatában az ”, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében”

szövegrész helyébe az „a településen” szöveg,

h) 115. § (1) bekezdésének elsõ mondatában a „hozzájárulás” szövegrész helyébe a „hozzájárulás, illetve

a feladatfinanszírozás egy fõre jutó összegének” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az Szt.

a) 58/B. § (2) bekezdés elsõ mondatában, 92. § (10) bekezdésében és 94/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei,”

szövegrész,

b) 92. § (5), (8) és (9) bekezdése.

(3) Hatályát veszi az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény 82. §-ának (5) bekezdése.

15. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

32. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.) 88. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) A fõvárosi önkormányzat a fõvárosi kerületi önkormányzatok, a Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szerve a megye területén mûködõ helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és

közremûködésével – a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés elõkészítését

szolgáló – feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és köznevelési fejlesztési tervet (a továbbiakban együtt:

fejlesztési terv) készít. A fejlesztési terv készítésénél a Központi Statisztikai Hivatal, állami foglalkoztatási szerv

(a továbbiakban együtt: közremûködõk), a területi gazdasági kamara, a fõvárosi, megyei szülõi és diákszervezet, a nem

állami, nem önkormányzati intézményfenntartók, a fõvárosi, megyei szintû pedagógus-szakszervezet véleményét ki

kell kérni. A fejlesztési tervet a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve és, saját területére

vonatkozóan a megyei jogú város elkészíti, majd együttesen hagyják jóvá. A fejlesztési tervben önálló fejezetként

jelenik meg az e törvény 86–87. §-ában meghatározott kötelezõ – a Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szerve által ellátott – feladatok ellátására, ennek keretei között a nyolcadik évfolyam elvégzése után

középfokú tanulmányok folytatása iránti igények teljesítésére vonatkozó terv. A fejlesztési tervnek az oktatási

feladatok ellátása tekintetében tartalmaznia kell a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve és

az önkormányzatok együttmûködésének alapelveit, az oktatási intézményrendszer átjárhatóságának biztosítékait és

feltételeit. A fejlesztési terv elkészítésébe be kell vonni az érdekelt nemzetiségi önkormányzatokat. A fejlesztési terv

elkészítéséhez – az adott nemzetiséget közvetlenül érintõ kérdésben – be kell szerezni az érintett települési és

országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. A fõvárosi önkormányzat, illetve a Kormány általános hatáskörû

területi államigazgatási szervének megkeresésére a közremûködõk kötelesek a fejlesztési terv elkészítéséhez

szükséges adatokat szolgáltatni. A fõvárosi fejlesztési tervet a fõvárosi önkormányzat határozattal adja ki. A megyei

fejlesztési tervet a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve készíti el, nyilvánosságra hozza

a honlapján, továbbá elektronikus úton megküldi az érintett önkormányzatoknak és a közoktatási intézményeknek.

E bekezdés alkalmazásában szülõi és diákszervezet, pedagógus szakmai szervezet az a szervezet, amelyik

alapszabályának és bírósági nyilvántartásba vételének igazolásával a fõvárosi önkormányzatnál vagy a Kormány

általános hatáskörû területi államigazgatási szervénél bejelentkezett.”

33. § (1) A Kt. 88. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A fejlesztési terv tartalmazza a közoktatás-szolgáltatás megszervezésének helyzetértékelését, a megoldásra váró

feladatokat, továbbá a fõváros, illetve a megye területére vonatkozó középtávú beiskolázási tervet. A fejlesztési tervet
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oly módon kell elkészíteni, hogy meg lehessen állapítani, hogy a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szerve és az egyes önkormányzatok milyen módon tesznek eleget a közoktatással összefüggõ feladatellátási

kötelezettségüknek, továbbá az egyes településen állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel

rendelkezõ gyermekek, tanulók hol vehetik igénybe az e törvényben meghatározott közoktatás-szolgáltatásokat,

különös tekintettel a kötelezõ felvételt biztosító óvodát, iskolát és a pedagógiai szakszolgálatokat. A beiskolázási

tervben kell meghatározni – a tanulói létszám várható alakulására tekintettel – az egyes iskolatípusok összes befogadó

képességét, az egyes iskoláknak a tankötelezettség teljesítésében, illetõleg a továbbtanulás feltételeinek

megteremtésében való feladatát. A nem helyi önkormányzat, nem állami szerv által fenntartott közoktatási

intézményt a fejlesztési terv elkészítésénél és módosításánál figyelembe kell venni, ha közoktatási megállapodás

keretében közremûködik a helyi önkormányzati kötelezõ feladat ellátásában, illetve a 81. § (11) bekezdésében

meghatározott esetben a fenntartó nyilatkozatát a települési önkormányzathoz eljuttatta, vagy az oktatásért felelõs

miniszterrel közoktatási megállapodást kötött. Közoktatási megállapodás, illetve nyilatkozat hiányában a nem helyi

önkormányzat, nem állami szerv által fenntartott közoktatási intézményt a fejlesztési tervben nem lehet feltüntetni.”

(2) A Kt. 88. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Ha községi, városi, fõvárosi kerületi önkormányzat a tulajdonában lévõ közoktatási intézménnyel a 86. §

(3) bekezdésében felsorolt feladat ellátását nem vállalja, értesíti a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szervét, a fõvárosi kerületi önkormányzat esetén a fõvárosi önkormányzatot a feladat átadásáról, amely

a (6) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével, a 102. § (3) bekezdésében meghatározott eljárás

megtartásával dönt arról, hogy szükséges-e az átvett feladathoz a feladatot ellátó intézmény további mûködtetése.

A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve, fõvárosi kerületi önkormányzat esetén a fõvárosi

önkormányzat kérésére a feladatot átadó önkormányzat az átadott feladat ellátását szolgáló intézmény vagyonát

köteles használatra átengedni a megyei fenntartónak, fõvárosi kerületi önkormányzat esetén a fõvárosi

önkormányzatnak vagy a vagyonkezelõi jog gyakorlójának kijelölni (a továbbiakban a használati jog és

a vagyonkezelõi jog együtt: használati jog). Az átadás ingyenesen történik. A feladat és a használat átadásának

idõpontja – a felek eltérõ megállapodásának hiányában – nevelési-oktatási feladat és intézmény esetén a bejelentést

követõ év július 1-je, más közoktatási feladat és intézmény esetén pedig a bejelentést követõ év január 1-je. Ha

a feladatot többcélú intézmény keretében látja el a községi, városi, fõvárosi kerületi önkormányzat, és a feladat

ellátását szolgáló intézményi vagyon nem osztható meg, a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szerve, fõvárosi kerületi önkormányzat esetén a fõvárosi önkormányzat kérésére az intézmény teljes vagyonát

– az intézmény által ellátott feladatokkal együtt – használatra át kell engedni. Az e bekezdésben szabályozott

használatba adás ideje tíz évnél nem lehet rövidebb. A használatba adásra egyebekben a Magyar Köztársaság Polgári

Törvénykönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni.”

(3) A Kt. 88. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A fõvárosi fenntartású közoktatási intézmény megszüntetéséhez, tulajdoni vagy fenntartói jogának nem állami,

nem helyi önkormányzati fenntartónak részben vagy egészben történõ átengedéséhez a közgyûlés (8) bekezdésében

meghatározottak szerint hozott döntésére van szükség abban az esetben, ha a döntés nincs összhangban a fejlesztési

tervben foglaltakkal. A központ által fenntartott közoktatási intézmény megszüntetése, tulajdoni vagy fenntartói

jogának nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartónak részben vagy egészben történõ átengedése esetén

tájékoztatja a megyei közgyûlést.”

34. § (1) A Kt. 89/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A többcélú kistérségi társulási megállapodást, illetve annak módosítását a társulási tanács elnöke megküldi

a Kormány – területileg illetékes – általános hatáskörû területi államigazgatási szervének, és szükség szerint

kezdeményezi az átvett feladatokkal kapcsolatos megállapodás megkötését, módosítását. A Kormány általános

hatáskörû területi államigazgatási szerve, legkésõbb hatvan napon belül köteles a kezdeményezésrõl dönteni.”

(2) A Kt. 89/B. § (12) bekezdése helyére a következõ bekezdés lép:

„(12) A közoktatási intézményfenntartó többcélú kistérségi társulás, a felsõoktatási intézmény, a nem állami, nem

önkormányzati intézményfenntartó, valamint a megyei fenntartó megállapodhat a szakképzés-szervezési társulással

a feladatok közös megszervezésében. A megállapodás elõfeltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás, a felsõoktatási

intézmény, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartó, a megyei fenntartó az (5) bekezdés a) pontjában

meghatározottak szerint vállalja a szakképzésnek a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelõ

megszervezését.”
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35. § A Kt. 90. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A sajátos nevelési igényû gyermekek nevelését ellátó óvoda, óvodai tagozat, óvodai csoport, iskola, iskolai tagozat,

osztály, csoport, továbbá a logopédiai intézet mûködési (felvételi) körzetének megállapításához a fenntartó helyi

önkormányzatnak be kell szereznie a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve, a fõváros esetén

a fõvárosi önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményét.”

36. § A Kt. 91. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének vezetõje az oktatásért felelõs miniszter egyidejû

értesítésével rendkívüli szünetet rendel el, ha rendkívüli idõjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan

ok miatt a megye, fõváros területén a nevelési-oktatási intézmények mûködtetése nem lehetséges. A Kormány

általános hatáskörû területi államigazgatási szervének vezetõje a határozatához – kivéve, ha a késlekedés jelentõs

veszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral járna – beszerzi az érdekelt önkormányzatok jegyzõinek véleményét.”

37. § A Kt. 102. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha – a megyei fenntartó kivételével – a fenntartó három vagy annál több nevelési-oktatási intézményt tart fenn,

köteles közoktatási ügyekkel foglalkozó bizottságot létesíteni és mûködtetni. Ha a fenntartó legalább hat

évfolyammal mûködõ általános iskolát vagy középiskolát, illetve szakiskolát tart fenn, a fenntartói irányítással

összefüggõ döntés-elõkészítõ munkában – az e törvény 17. §-a alapján pedagógus-munkakör betöltésére jogosító –

felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ személynek kell közremûködnie.”

38. § (1) A Kt. 102. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A fenntartó)

„d) a minõségirányítási programban meghatározottak szerint mûködteti a minõségfejlesztés rendszerét, továbbá

rendszeresen – ha jogszabály másképp nem rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal – ellenõrzi

a közoktatási intézmény gazdálkodását, mûködésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka

eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és

gyermekbaleset megelõzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem helyi önkormányzat, vagy nem

a központ, a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a Kormány általános hatáskörû – a nevelési-oktatási intézmény

székhelye szerint illetékes – területi államigazgatási szervének;”

(2) A Kt. 102. § (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„(10) A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni amennyiben az átadásra

a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi

intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján kerül sor.”

39. § (1) A Kt. 107. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Szakmai ellenõrzést – a költségek biztosítása mellett – indíthat]

„b) fõvárosi szinten a fõvárosi önkormányzat, megyei szinten a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási

szerve a megyei, fõvárosi fejlesztési terv, és az oktatáspolitikai célkitûzések elõkészítése, megvalósulásának

megismerése,”

(2) A Kt. 121. § (1) bekezdése kiegészül a következõ 47. ponttal:

[121. § (1) E törvény alkalmazásában]

„47. megyei fenntartó: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és

a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló törvény szerint kijelölt szerv.”

40. § A Kt. 119. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közoktatás – fejlesztési tervben jóváhagyott – körzeti, térségi és országos feladatainak támogatásához

létrehozott közalapítvány bevételei törvényben vagy kormányrendeletben elõírt egyéb befizetések, illetve

természetes személyek, jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek önkéntes befizetései, valamint

az alapító okiratában meghatározott egyéb bevételek. Az összeg felosztásába be kell vonni a fõvárosi, megyei

gazdasági kamarákat, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartókat is. A közalapítvány részben vagy

egészben kizárhatja a támogatottak körébõl azt a közoktatási intézményt, amelynek fenntartója a fejlesztési tervben

foglaltakat nem fogadja el. A közalapítvány mûködéséhez szükséges költségeket a közalapítvány bevételébõl kell

fedezni.”
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41. § A Kt.

a) 81. § (1) bekezdés e) pontjában, a „fõvárosi, megyei, megyei jogú városi önkormányzattal” szövegrész helyébe

az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervével, a fõváros, megyei jogú város kötelezõ

feladata esetén az önkormányzattal” szövegrész,

b) 81. § (16) bekezdésében, 88. § (6) bekezdésében a „fõvárosi, megyei önkormányzat részére” szövegrész helyébe

az „a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve, a fõváros esetén a fõvárosi önkormányzat

részére,” szövegrész,

c) 85. § (6) bekezdésében a „fõvárosi, megyei önkormányzat szakvéleményét” szövegrész helyébe az „a Kormány

általános hatáskörû területi államigazgatási szervének, a fõváros esetén fõvárosi önkormányzatnak

a szakvéleményét”,

d) 86. § (3) bekezdésében, 87. § (1) bekezdésében a „megyei önkormányzat” szövegrész helyébe a „Kormány

általános hatáskörû területi államigazgatási szerve a megyei fenntartó útján, a megyei jogú város saját területén”

szövegrész,

e) 86. § (6) bekezdésében a „fõvárosi, megyei önkormányzat” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû

területi államigazgatási szerve a megyei fenntartó útján, a megyei jogú város saját területén” szövegrész,

f) 89. §-ában, a „fõvárosi és megyei önkormányzat” szövegrész helyébe a „megyei fenntartó, fõváros esetén

a fõvárosi önkormányzat” szövegrész,

g) 87. § (4) bekezdésében, 88. § (5)–(7), (10) bekezdésében, 90. § (1) kezdésében a „fõvárosi, megyei önkormányzat”

szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve, a fõváros esetén fõvárosi

önkormányzat” szövegrész,

h) 88. § (4) bekezdésében az „Az önkormányzatok” szövegrész helyébe az „A megyei fenntartó és

az önkormányzatok” szövegrész,

i) 89/A. § (6)–(7) bekezdésében a „megyei önkormányzatra” szövegrész helyébe a „feladatellátási kötelezettség

a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervére, a használati jog a megyei fenntartóra”

szövegrész,

j) 89/B. § (7) bekezdésében a „megyei önkormányzat” szövegrész helyébe a Kormány általános hatáskörû területi

államigazgatási szervének” szövegrész

k) 90. § (3) bekezdésében a „fõvárosi és megyei önkormányzat” szövegrész helyébe a „megyei fenntartó vagy

a fõvárosi önkormányzat” szövegrész,

l) 37. § (2) bekezdésében a „mûködést engedélyezõ szervnél” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû

területi államigazgatási szervénél” szövegrész,

m) 37. § (7) bekezdésében, 79. § (1), (3)–(4), (7)–(8) bekezdésében, 80. § (1)–(8) bekezdéseiben, 82. § (1)–(2) és

(5) bekezdésében, 91. § (2)–(3), (5)–(6) bekezdésében, 94. § (1) bekezdés n) pontjában, 94. § (3) bekezdés

n) pontjában, 102. § (10) bekezdésében a „mûködést engedélyezõ szerv” szövegrész helyébe a „Kormány

általános hatáskörû területi államigazgatási szerve” szövegrész,

n) 80. § (4), bekezdésében, a „mûködést engedélyezõ szerv” szövegrész helyébe az „a Kormány általános hatáskörû

területi államigazgatási szerve” szövegrész,

o) 80. § (5) bekezdésében, 102. § (10) bekezdésében a „mûködést engedélyezõ szervnek” szövegrész helyébe

a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervének” szövegrész,

p) 93. § (5) bekezdésében a „mûködést engedélyezõ szervet” szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû

területi államigazgatási szervét” szövegrész,

q) 94. § (3) bekezdés j) pontjában a „mûködést engedélyezõ szervi” szövegrész helyébe az „a Kormány általános

hatáskörû területi államigazgatási szerve általi”

r) 1. számú melléklet Elsõ rész A nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottak, Iskolában és

kollégiumban alcímet követõen a „fõvárosi, megyei önkormányzat” szövegrész helyébe a „Kormány általános

hatáskörû területi államigazgatási szerve, fõváros esetén a fõvárosi önkormányzat”

szövegrész lép.

42. § Hatályát veszti a Kt.

a) 89/A. § (2)–(3) és (8) bekezdése,

b) 91. § (5) bekezdése,

c) 121. § (1) bekezdés 46. pontja.
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16. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló

1995. évi LXVI. törvény módosítása

43. § A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:

Ltv.) 10. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A Magyar Országos Levéltár a megyei levéltárak vagy a fõváros önkormányzatának levéltára véleményének

elõzetes kikérésével gyakorolja a bíróságok, ügyészségek, a központi államigazgatási szervek területi és helyi szervei,

a rendvédelmi szervek szervezeti egységei részére készült iratkezelési szabályzatok kiadásával kapcsolatos egyetértési

jogát.”

44. § A Ltv. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a paragrafus az alábbi (4) és (5) bekezdéssel

egészül ki:

„(3) A közlevéltár vezetõjét pályázat útján

a) a Magyar Országos Levéltár esetében a kultúráért felelõs miniszter,

b) a megyei levéltárak esetében a kultúráért felelõs miniszter egyetértésével a fenntartó,

c) az állami szaklevéltárak, a települési önkormányzatok, a köztestületek, a közalapítványok, és az egyéb közfeladatot

ellátó szervek levéltárai esetében a kultúráért felelõs miniszter véleményének kikérésével a fenntartó

nevezi ki, illetve menti fel.

(4) A megyei levéltár alapító okiratának, szervezeti és mûködési szabályzatának elfogadásához és módosításához

a kultúráért felelõs miniszter elõzetes egyetértése szükséges.

(5) A megyei levéltárak

a) stratégiai terve, éves szakmai feladatainak meghatározása ,

b) munkatervének, beszámolójának elfogadása,

c) költségvetésének feladatalapú tervezése,

d) fejlesztési és beruházási feladatainak meghatározása

során a kultúráért felelõs miniszter véleményezési jogot gyakorol.”

45. § Az Ltv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Általános levéltár a Magyar Országos Levéltár, a megyei levéltár és a fõváros önkormányzata által fenntartott

levéltár.”

46. § Az Ltv. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18. § (1) A megyei levéltár területi általános levéltárként az arra kijelölt államigazgatási szerv közvetlen felügyelete és

irányítása alatt mûködik. Illetékességi körébe tartozik a megye közigazgatási területén mûködõ helyi és nemzetiségi

önkormányzatok testületeinek, hivatalainak és intézményeinek, ezek jogelõdeinek levéltári anyaga, továbbá a megye

közigazgatási területén keletkezett minden olyan levéltári anyag, amely nem tartozik más levéltár illetékességi körébe.

(2) A fõvárosi önkormányzat levéltára területi általános levéltárként a fõváros önkormányzatának közvetlen

felügyelete és irányítása alatt mûködik. Illetékességi körébe tartozik a fenntartó önkormányzat, valamint

az illetékességi területén székhellyel rendelkezõ nemzetiségi önkormányzat testületének, hivatalainak és

intézményeinek, ezek jogelõdeinek levéltári anyaga, továbbá a fõváros közigazgatási területén keletkezett minden

olyan levéltári anyag, amely nem tartozik más levéltár illetékességi körébe.”

47. § Az Ltv. 20. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a települési vagy nemzetiségi önkormányzat megszünteti levéltárát, annak anyagát a területileg illetékes

megyei levéltárban kell elhelyezni. Ilyen esetben a települési önkormányzat a levéltár céljait szolgáló vagyonát

használatra köteles átengedni a megyei levéltár fenntartójának.”

48. § (1) Az Ltv. 35. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A külföldi magyar levéltári kirendeltségek mûködtetésének és szervezetének, a levéltári kiküldöttek

kiválasztásának, szakmai irányításának és feladatának részletes szabályait a kultúráért felelõs miniszter

a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg.”

(2) Hatályát veszti az Ltv. 34. §-ának (2) bekezdésében az „önkormányzati” szövegrész.
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17. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

49. § Az adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. tv. 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[13. § (1) Az adósságrendezés megindításának idõpontjától a helyi önkormányzat]

„a) vagyoni kötelezettségvállalással járó döntést kizárólag külön törvényi felhatalmazás alapján hozhat,”

18. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

50. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § s) pont

sa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában fenntartó:]

„sa) a központi költségvetési szerv, a megyei intézményeket fenntartó, Kormány által rendeletben kijelölt szerv

(a továbbiakban: megyei fenntartó), a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és

együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §–9. §-a, illetve 16. §-a szerinti intézményi társulás, a települési

önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, a nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: állami

fenntartó),”

51. § A Gyvt. 95. § (1) és (2) bekezdése, valamint a §-t megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„Az állam megyei szintû feladatai, valamint a fõvárosi és megyei jogú városi önkormányzat feladatai
(1) Az állam a megyei fenntartó útján, valamint a fõvárosi és – a 94. § (2) bekezdésében meghatározott feladatain túl –

a megyei jogú városi önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja az otthont nyújtó ellátást és

az utógondozói ellátást. Az állam a megyei fenntartó útján és a fõvárosi önkormányzat biztosítja a területi

gyermekvédelmi szakszolgáltatást.

(2) A megyei fenntartó, illetve a fõvárosi önkormányzat által fenntartott otthont nyújtó, valamint utógondozói ellátást

biztosító intézmények ellátási területe – a megyei jogú város területének kivételével – a megyére, illetve a fõvárosra

terjed ki.”

52. § A Gyvt. 96. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A települési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést

– települési önkormányzat esetén a képviselõ-testület általi megtárgyalást követõen – meg kell küldeni

a gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétõl számított harminc napon belül javaslattal élhet

a települési önkormányzat, illetve a megyei fenntartó felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja

a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedésérõl tájékoztatja.”

53. § A Gyvt. 104. § (1) bekezdése a következõ k) és l) ponttal egészül ki:

[A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény fenntartója]

„k) kijelöli és mûködteti az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek befogadására szolgáló nevelõszülõt és

gyermekotthont,

l) mûködteti az utógondozói ellátást igénylõ fiatal felnõttek lakhatását biztosító külsõ férõhelyeket.”

54. § A Gyvt. a XX. Fejezetet megelõzõen a következõ 122. §-sal egészül ki:

„122. § (1) A megyei fenntartó a 95. § (1) bekezdés szerinti állami ellátási kötelezettségnek intézmény fenntartásával,

vagy – a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás kivételével – az intézményt mûködtetõ fenntartóval létrejött

ellátási szerzõdés megkötésével tehet eleget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézmény létrehozásához, átszervezéséhez és megszüntetéséhez, valamint

az (1) bekezdés szerinti ellátási szerzõdés megkötéséhez, módosításához és megszüntetéséhez a miniszter

jóváhagyása szükséges. A miniszter ezen jogkörében a 96. § (6) bekezdése szerinti értékelésben foglaltak

figyelembevételével, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti helyi szükségletek alapján dönt.”

55. § (1) A Gyvt. a következõ 161/C. §-sal egészül ki:

„161/C. § (1) A megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények fenntartói joga 2012.

január 1-jén a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények, valamint a Fõvárosi
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Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek az átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény erejénél fogva

a megyei fenntartóra száll át, ezt az idõpontot követõen a folyamatban levõ ügyekben és a tartós jogviszonyokban

a megyei fenntartó jár el fenntartóként.

(2) A megyei önkormányzatok által megkötött és 2011. december 31-én érvényes ellátási szerzõdés 2012. január 1-jén

a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények, valamint a Fõvárosi

Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek az átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény erejénél fogva

a megyei fenntartóra száll át.

(3) A megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények mûködési engedélyét a mûködést

engedélyezõ szerv 2012. január 31-éig hivatalból módosítja.”

(2) A Gyvt. 162. § (1) bekezdése a következõ x) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]

„x) a megyei fenntartó kijelölését,”

56. § (1) A Gyvt.

a) 29. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének nyitó szövegrészében a „helyi” szövegrész helyébe a „fenntartó”

szöveg,

b) 97. § (1) bekezdésében az „önkormányzat” szövegrész helyébe az „önkormányzat, az állam” szöveg,

c) 135. § (1) bekezdés c) pontjában a „vezetõje” szövegrész helyébe a „fenntartója, vezetõje” szöveg,

d) 145. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének nyitó mondatrészében a „hozzájárulásra” szövegrész helyébe

a „hozzájárulásra, illetve feladatfinanszírozásra” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a Gyvt.

a) 157. § (4) bekezdése,

b) 160. § (2) bekezdése.

19. A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló

1997. évi CXL. törvény módosítása

57. § A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény

(a továbbiakban: Kult. tv.) 45. §-a, és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A megyei múzeumi szervezet és a megyei múzeum

45. § (1) Az állam a megyék közigazgatási területén a kulturális javak gyûjtésérõl, õrzésérõl, tudományos

feldolgozásáról, bemutatásáról és hozzáférhetõvé tételérõl, a régészeti örökség védelmérõl költségvetési szervként

mûködõ megyei múzeumi szervezet fenntartásával gondoskodik.

(2) A megyei múzeumi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott feladatok egységes ellátásának

intézményrendszere, amelyen belül különbözõ szakmai besorolású, önálló mûködési engedéllyel rendelkezõ muzeális

intézmények mûködnek.”

58. § A Kult. tv. a következõ 45/A. §-sal egészül ki:

„45/A. § (1) A megyei múzeumi szervezet székhelye az önálló mûködési engedéllyel rendelkezõ megyei múzeum

(a továbbiakban: megyei múzeum). A megyei múzeum gyûjteményi anyagában legalább öt muzeológiai szakág

jelenik meg. Gyûjtõterülete az adott megye és az abban található megyei jogú város közigazgatási területére terjed ki.

E gyûjtõterülettõl – szakmai és tudományos indokok alapján – a mûködési engedélyben eltérés engedélyezhetõ.

(2) A megyei múzeum:

a) közremûködik a miniszter és a kulturális örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) területi feladatainak

ellátásában,

b) elõsegíti a megyei múzeumi szervezet, illetõleg a megye közigazgatási területén tevékenykedõ más muzeális

intézmények szakmai együttmûködését, munkájuk összehangolását, valamint az illetékességi területén lévõ egyéb

kulturális javak védelmét;

c) a megye közigazgatási területén és a megyében levõ megyei jogú városban ellátja a régészeti lelõhelyek szakmai

nyilvántartását, mentését és régészeti feltárásokat végez;

d) szakmai nyilvántartása alapján adatokat szolgáltat a régészeti lelõhelyekrõl;
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e) a régészeti feltárás esetén elõkerült régészeti leletet, illetve lelõhelyet a múzeum köteles a hatóságnak

haladéktalanul bejelenteni;

f) részt vesz a megye közigazgatási területén lévõ régészeti emlékek és a mûemlékek vissza nem építhetõ, illetõleg

a helyszínen meg nem õrizhetõ töredékei és tartozékai muzeális közgyûjteményben történõ elhelyezésében;

g) szakértõként részt vesz a régészetileg védett területek ellenõrzésében;

h) ellátja továbbá a megyei múzeumi szervezet mûködésével kapcsolatos funkcionális feladatokat.”

59. § A Kult. tv. a következõ 45/B. §-sal egészül ki:

„45/B. § (1) A megyei múzeumot – a 39. § (2) bekezdése szerint – a fenntartó jelölheti ki, a miniszter elõzetes

egyetértésével.

(2) A megyei múzeumi szervezet (és egyben a megyei múzeum) vezetõje a megyei múzeumigazgató, akit a fenntartó

pályázat útján, a miniszter elõzetes egyetértése esetén bíz meg, illetõleg vonja vissza megbízatását.

(3) A megyei múzeumi szervezet alapító okiratának, szervezeti és mûködési szabályzatának elfogadásához és

módosításához a miniszter elõzetes egyetértése szükséges.

(4) A megyei múzeumi szervezet 45. § (2) bekezdésében meghatározott tagintézményei esetén a 39. §

(3) bekezdésében felsorolt adatok megváltoztatásához, valamint mûködési engedélyük visszavonásához és

megszüntetésükhöz a miniszter elõzetes egyetértése szükséges.

(5) A megyei múzeumi szervezet

a) stratégiai terve, éves szakmai feladatainak meghatározása,

b) munkatervének, beszámolójának elfogadása,

c) költségvetésének feladatalapú tervezése,

d) fejlesztési és beruházásai feladatainak meghatározása

során a miniszter véleményezési jogot gyakorol.”

60. § A Kult. tv. 64. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„64. § (1) A települési könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok kötelezõ feladata.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi, városi, megyei jogú városi önkormányzat nyilvános

könyvtár fenntartásával, vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével teljesítheti.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a fõvárosi önkormányzat nyilvános könyvtár fenntartásával teljesíti.

(4) A megyei könyvtár költségvetési szerv, fenntartása az állam feladata. A megyei könyvtár nyilvános könyvtár.

(5) Amennyiben a megyei könyvtár székhelyén a települési könyvtári feladatokat is a megyei könyvtár látja el

megállapodás alapján, a székhely szerinti önkormányzat és az állam köteles a könyvtár mûködtetéséhez szükséges

támogatást együttesen biztosítani.”

61. § A Kult. tv. 66. §-a a következõ új g) ponttal egészül ki:

[A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon

túl:]

„g) könyvtárellátási szolgáltatásokat nyújt a települési nyilvános könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez.”

62. § A Kult. tv. 68. §-a a következõ új (2)–(3) bekezdésekkel egészül ki, ezzel egyidejûleg a § hatályos szövege (1) bekezdésre

módosul:

„(2) A megyei könyvtár alapító okiratának kiadásához, módosításához, szervezeti és mûködési szabályzatának

jóváhagyásához, a könyvtár igazgatójának vezetõi megbízásához és annak visszavonásához, az igazgató munkájának

értékeléséhez a kultúráért felelõs miniszter elõzetes egyetértése szükséges.

(3) A megyei könyvtár szakmai ellenõrzése a kultúráért felelõs miniszter feladata, ennek keretében elõzetesen

véleményezi a megyei könyvtár

a) stratégiai tervét,

b) munkatervét és beszámolóját,

c) költségvetésének feladatalapú tervezését,

d) fejlesztési és beruházásai feladatainak meghatározását,

e) minõségpolitikai nyilatkozatát.”
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63. § A Kult. tv. 75. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„75. § Közösségi színtér, illetve közmûvelõdési intézmény mûködtetõje az állam, települési önkormányzat,

önkormányzati társulás, valamint közmûvelõdési megállapodás keretében egyéb szervezet (egyesület, alapítvány

stb.), illetõleg magánszemély lehet.”

64. § A Kult. tv. 84. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„84. § (1) Az állam és a fõvárosi önkormányzat a megye települési (a fõvárosi kerületek) önkormányzatai, nemzetiségi

önkormányzatai, közmûvelõdési intézményei, szervezetei és közösségei részére, a közmûvelõdési tevékenységek

elõsegítése és fejlesztése érdekében közmûvelõdési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásról gondoskodik.

E feladatok ellátására közmûvelõdési intézmény mûködtethetõ.

(2) Az állam és a fõvárosi önkormányzat számára az e törvény szerinti közmûvelõdési szakmai tanácsadás és

szolgáltatás mûködési feltételeinek biztosítása kötelezõ feladat.”

65. § A Kult. tv. 85. §-ának nyitó szövegrésze, valamint a)–d) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„85. § Az állam és a fõvárosi önkormányzat a közmûvelõdési szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatkörében

a) elõsegíti a megye közigazgatási területén mûködõ települési önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatai

önkormányzatok és a megye közigazgatási területén mûködõ közmûvelõdési szervezetek mûvelõdési céljainak

megvalósulását,

b) együttmûködik az országos közmûvelõdési szakmai tanácsadást és szolgáltatást biztosító szervvel, az országos

szakmai érdek-képviseleti szervezetekkel,

c) közmûvelõdési tevékenységgel összefüggõ elemzéseket és fejlesztõ programokat készít és hasznosít,

d) részt vesz a térség nemzetközi, országos, megyei, fõvárosi közmûvelõdési rendezvényeinek szervezésében,

gondozza a kistérségi, megyei, regionális, országos és nemzetközi kulturális kapcsolatokat,

e) gyûjti és összesíti a közmûvelõdési információkat, megyei (fõvárosi) adattárat kezel,

f) elõsegíti a megye (fõváros) környezeti, mûvészeti, közmûvelõdési értékeinek, sajátosságainak bemutatását,

g) végzi a közmûvelõdési tevékenységek szervezõinek, vezetõinek szakmai képzését és továbbképzését.”

66. § A Kult. tv. 86. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„86. § A miniszter és a fõvárosi önkormányzat a 85. § alapján rendeletben határozza meg:

a) a megyei, illetve a fõvárosi közmûvelõdési szakmai tanácsadó és szolgáltató feladatait, intézményi szervezeti

kereteit, formáit, költségvetési támogatását,

b) a szakmai tanácsadás és a szolgáltatások díjköteles és díjmentességi körét.”

67. § A Kult. tv. 88. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A miniszter ágazati irányító feladat- és hatáskörében:]

„e) véleményezési jogot gyakorol a települési önkormányzatok közmûvelõdési intézményeinek létesítése,

átszervezése, szüneteltetése, megszüntetése esetén,”

68. § A Kult. tv. 90. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„90. § A fõvárosi és a települési önkormányzatok a közmûvelõdési feladataik ellátásához a költségvetési törvény szerint

normatív állami hozzájárulásban részesülnek.”

20. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

69. § (1) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 141. § (3) bekezdése a következõ l) ponttal

egészül ki:

[Az állam felelõssége körében az állam kötelezettségét képezi különösen]

„l) a fekvõbeteg-szakellátás, valamint a járóbeteg-szakellátás feltételrendszerének meghatározása és biztosítása.”

(2) Az Eütv. 150. § (1) bekezdés a következõ f) ponttal egészül ki:

[A miniszter az e törvényben foglaltaknak, valamint a Kormány egészségpolitikai döntéseinek megfelelõen ellátja

az egészségügy ágazati irányítását. Így különösen]

„f) egészségügyi szakmai felügyelet gyakorlása körében módszertani és szakmai irányítási feladatokat lát el,

kapcsolatot tart a nem állami fenntartású egészségügyi szolgáltatók fenntartóival, figyelemmel kíséri és véleményezi
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azok szakmai fejlesztési programját, továbbá egységes szempontok kidolgozásával irányítja az intézményfelügyeleti

tevékenység végzését,”

(3) Az Eütv. 150. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A miniszter az e törvényben foglaltaknak, valamint a Kormány egészségpolitikai döntéseinek megfelelõen ellátja

az egészségügy ágazati irányítását. Így különösen]

„g) irányítja az egészségügy területén mûködõ országos intézeteket, valamint az állam tulajdonába, illetve

fenntartásába tartozó fekvõbeteg-szakellátást vagy fekvõbeteg- és hozzá kapcsolódó járóbeteg-szakellátást végzõ

egészségügyi szolgáltatókat,”

(4) Az Eütv. 152. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A helyi önkormányzat gondoskodik a tulajdonában vagy fenntartásában lévõ fekvõbeteg-szakellátó, valamint

járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató mûködtetésérõl.”

(5) Hatályát veszti az Eütv.

a) 146/A–146/B. § és a 146/A. §-t megelõzõ alcíme,

b) 149/A–149/D. § és a 149/A. §-t megelõzõ alcíme,

c) 143. §–ban az „a Regionális Egészségügyi Tanácsokat (a továbbiakban: RET)” szövegrész.

21. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény módosítása

70. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 110. § (3) bekezdése

a következõ d) ponttal egészül ki:

[Nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha a határozat]

„d) egészségügyi szolgáltató számára közfinanszírozott ellátások biztosításához szakellátási kapacitást vagy ahhoz

kapcsolódó ellátási területet állapít meg.”

22. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

71. § Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló

2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 12. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Intézeti gyógyszertár a 16. § (2) bekezdésben foglalt esetben a gyógyszerhiánnyal érintett gyógyszert másik

intézeti gyógyszertártól is beszerezheti.”

72. § (1) A Gytv. 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a forgalomba hozatali engedély jogosultja a gyógyszert Magyarország területén nem kívánja forgalmazni, ezt

a tényt az utolsó gyártási tétel gyógyszer-nagykereskedõnek történõ átadásakor, de legkésõbb a forgalmazás várható

megszüntetése elõtt három hónappal a vele szerzõdéses jogviszonyban álló gyógyszer-nagykereskedõkkel,

a gyógyszerészeti államigazgatási szervvel és az egészségbiztosítási szervvel tudatni köteles, úgy, hogy a forgalmazás

várható idejének megszûnéséig a gyógyszer addigi felhasználásából számított szükséges mennyiség rendelkezésre

állását biztosítja. A forgalomba hozatali engedély jogosultja által bejelentett és az ellátáshoz szükséges készlet

rendelkezésre állását a gyógyszerészeti államigazgatási szerv vizsgálja.

(2) Ha a forgalomba hozatali engedély jogosultja Magyarországon a gyógyszerrel a folyamatos ellátást nem tudja

biztosítani és a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátásról szóló 2006. évi

XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 21. § (4) bekezdésében foglalt gyógyszerhiány esete áll fenn vagy

az elõreláthatólag bekövetkezik, a forgalomba hozatali engedély jogosultja ezt a tényt, valamint ennek idõtartamát,

az ezen idõ alatt is elérhetõ mennyiség nagyságrendjét a vele szerzõdéses jogviszonyban álló gyógyszer-nagykereskedõkkel,

a gyógyszerészeti államigazgatási szervvel és az egészségbiztosítási szervvel haladéktalanul tudatni köteles.”

(2) A Gytv. 16. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A forgalomba hozatali engedély jogosultjának biztosítania kell, hogy a Magyarországon vele szerzõdésben álló

gyógyszer-nagykereskedõk együttesen az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében meghatározott hatóanyagú

gyógyszerekbõl az ott meghatározott mennyiségû készlettel folyamatosan rendelkezzenek. Az érintett hatóanyagok

köre a gyógyszerészeti államigazgatási szerv javaslata alapján kerül meghatározásra.”
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(3) A Gytv. 16. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (2) bekezdés szerinti gyógyszerhiányra vonatkozó bejelentést a gyógyszerészeti államigazgatási szerv

honlapján közzéteszi és errõl az állami egészségügyi, katasztrófa- és védelmi készlet kezelõjét és az egészségbiztosítási

szervet értesíti.

(7) Az (2) bekezdés szerinti gyógyszerhiány esetében a forgalomba hozatali engedély jogosultja és

a gyógyszer-nagykereskedõ a gyógyszerhiány kezelése érdekében az egészségügyért felelõs miniszter rendeletében

foglaltak szerint köteles együttmûködni az állami egészségügyi, katasztrófa- és védelmi készlet kezelõjével,

a gyógyszerészeti államigazgatási szervvel és az egészségbiztosítási szervvel.”

73. § (1) A Gytv. 25. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Azt a gyógyszert, amely az EGT-megállapodásban részes államban nem, de más országban forgalomba hozatali

engedéllyel rendelkezik, különleges esetben gyógyászati célra akkor lehet alkalmazni, ha felhasználását különös

méltánylást érdemlõ betegellátási érdek vagy a Gyftv. 21. § (4) bekezdésében foglalt gyógyszerhiány indokolja, és

alkalmazását – a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint – a gyógyszerészeti államigazgatási szerv

engedélyezte. Azt a gyógyszert, amelyet az EGT-megállapodásban részes államban forgalomba hozatalra

engedélyeztek, gyógyászati célra akkor lehet alkalmazni, ha azt a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõen

a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek bejelentették.”

(2) A Gytv. 25. § a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Gyógyszert a (6) bekezdésben foglaltakon túl akkor is lehet indikáción túli gyógyszerrendelés keretében rendelni,

illetve alkalmazni, ha

a) az adott indikációban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerhez a beteg hozzájutása olyan aránytalanul

nagymértékben akadályozott, ami a gyógyszeres kezelés megkezdésének késlekedése miatt visszafordíthatatlan

egészségkárosodáshoz vezethet,

b) jogszabály szerinti bizonyítékok alapján az adott gyógyszer indikáción túli alkalmazásával esély van a gyógyszeres

kezelés sikerességére, illetve a beteg állapotának javítására vagy stabilizálására, és

c) a (6) bekezdés b)–c) pontjában foglaltak teljesülnek.”

74. § (1) A Gytv. 32. § (5) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy]

„g) az orvosi, a sürgõs szükség esetén indokolt indikáción túli, valamint a gyógyszerhiány esetén történõ

gyógyszerrendelés szabályait,”

[rendeletben szabályozza.]

(2) A Gytv. 32. § (5) bekezdése a következõ s)–u) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy]

„s) a 16. § (5) bekezdése szerinti, a folyamatos ellátás biztosításához szükséges készletek mennyiségét, és

hatóanyagok körét,

t) a farmakovigilanciával kapcsolatos szabályokat,

u) a gyógyszerhiány kezelése érdekében a gyógyszerhiánnyal érintett gyógyszer forgalomba hozatali engedély

jogosultja, a gyógyszer-nagykereskedõ, az állami egészségügyi, katasztrófa- és védelmi készlet kezelõje,

az egészségbiztosítási szerv, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv közötti együttmûködésre vonatkozó

szabályokat”

[rendeletben szabályozza.]

23. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

75. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 1. § (2) bekezdése

a következõ g) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

„g) egészségügyi térség: megközelítõleg 0,9–1,6 millió biztosított ellátásáért felelõs olyan térség, amelyhez tartozó

egészségügyi intézményekben a finanszírozható szakmák többségében a progresszivitás minden szintjén ellátás

nyújtható;”
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(2) Az Eftv. 5/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató ellátási területe a nyújtott szolgáltatások tekintetében nem egységes,

az ellátási területet külön járó- és külön a fekvõbeteg-szakellátásban, az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben

meghatározott ellátások kivételével szakmánként, illetve progresszivitási szinteknek megfelelõ bontásban kell

megadni.”

(3) Az Eftv. 5/A. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A kapacitásokat és az ellátási területeket érintõ változásokat a (7) bekezdés szerinti nyilvántartáson a változás

hatálybalépésével egyidejûleg át kell vezetni.”

(4) Az Eftv. 16. § (14) bekezdése a következõ k) és l) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg]

„k) az egészségügyi ellátás térségi felosztásának szabályait, az egészségügyi ellátási térségeket,

l) azoknak az ellátásoknak a körét, amelyek vonatkozásában az ellátási terület megállapítása

során a szakmánkénti megállapítás követelményét nem kell figyelembe venni.”

24. A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosítása

76. § (1) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) 1. § b) pontja az alábbiak szerint

módosul:

[E törvény hatálya]

„b) a kormányhivatalok és a központi hivatalok területi, helyi szerve, a megyei, fõvárosi kormányhivatal, a Rendõrség,

a büntetésvégrehajtás és a katasztrófavédelem szervei, valamint a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv”

[[a továbbiakban a)–b) pont együtt: államigazgatási szerv] kormánytisztviselõinek és kormányzati ügykezelõinek

(a továbbiakban: kormánytisztviselõ, ügykezelõ) kormánytisztviselõi jogviszonyára, továbbá a minisztérium és

a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárainak és helyettes államtitkárainak (a továbbiakban: szakmai vezetõ)

jogviszonyára terjed ki.]

(2) A Ktjv. az alábbi új, 6/C. §-sal egészül ki:

„6/C. § (1) A munkáltató személyében a jogszabály rendelkezése folytán bekövetkezõ olyan változás esetén, ha

a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erõforrásainak vagy feladat- és

hatáskörének meghatározott csoportja) a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény hatálya alól az e törvény hatálya alá

tartozó munkáltatóhoz kerül, a munkáltató érintett szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott

köztisztviselõ közszolgálati jogviszonya – a (3), (4) és a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – a jogállásváltozás

idõpontjában kormánytisztviselõi jogviszonnyá alakul át.

(2) A jogviszony átalakulásáról az érintetteket az átvevõ munkáltató az átalakulást követõ harminc napon belül

tájékoztatja.

(3) A jogviszony kormánytisztviselõi jogviszonnyá történõ átalakulását követõ negyvenöt napon belül a köztisztviselõt

a kormánytisztviselõi jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint be kell sorolni, és illetményét meg kell állapítani.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem alakul át a köztisztviselõ jogviszonya, ha az átvevõ munkáltató

e törvény rendelkezései alapján nem létesíthet kormánytisztviselõi jogviszonyt az átadással érintett köztisztviselõvel,

ebben az esetben a közszolgálati jogviszony a törvény erejénél fogva az átadás idõpontjában megszûnik. A jogviszony

megszûnésérõl a köztisztviselõt az átadás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszûnése esetén

a köztisztviselõ számára a Ktv. 19. § alkalmazásával megállapított végkielégítést kell megfizetni.

(5) Határozatlan idõtartamú közszolgálati jogviszony – eltérõ törvényi rendelkezés hiányában – határozatlan

idõtartamú kormánytisztviselõi jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidõben történõ foglalkoztatás esetén a jogviszony

teljes munkaidõs kormánytisztviselõi jogviszonnyá alakul át.

(6) Az átalakult jogviszony esetén a köztisztviselõnek az átalakulással érintett, a köztisztviselõk jogállásáról szóló

törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál közszolgálati jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt

az átvevõ munkáltatónál töltötte volna el.

(7) A közszolgálati jogviszonyban álló vezetõ jogviszonyának átalakulását követõen – a kormánytisztviselõi

jogviszonyra vonatkozó szabály figyelembevételével – kell a vezetõi munkakör szintjét és megnevezését

megállapítani.”

(3) A Ktjv. 19. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A központi államigazgatási szerv legalább megyei illetékességû területi szervénél, a Kormány által

intézményfenntartásra kijelölt szervnél, valamint a rendõrség, a katasztrófavédelem és a büntetésvégrehajtás, és
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az Országos Egészségbiztosítási Pénztár legalább megyei illetékességû belsõ igazgatási szerveinél az illetménykiegészítés

mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 30%-a, a középiskolai

végzettségû kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 10%-a.”

25. A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló

2010. évi CXXVI. törvény módosítása

77. § A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) A törzshivatal kormánytisztviselõi, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat – ha jogszabály kivételt

nem tesz – a kormánymegbízott gyakorolja. A törzshivatalnál szolgálatot teljesítõ katonák, fegyveres szervek hivatásos

állományú tagjai, illetve a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium állományába tartozó, de

a törzshivatalnál munkát végzõ kormánytisztviselõk esetében a munkáltatói jogok gyakorlásának szabályait külön

jogszabály határozza meg.”

26. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosítása

78. § (1) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 1. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyûlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2011. évi

a) bevételi fõösszegét 12 974 191,6 millió forintban,

b) kiadási fõösszegét 14 491 291,2 millió forintban,

c) hiányát 1 517 099,6 millió forintban állapítja meg.”

(2) A Kötv. 5. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére támogatható a központi költségvetési szerveknél a feladatok

változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerûsítésével, a feladatellátás ésszerûsítésével megvalósuló,

kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményezõ létszámcsökkentések személyi és munkaadókat

terhelõ járulék kifizetése. Az elõirányzatok átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.”

(3) A Kötv. 31. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Igazgatása cím, 1. Mûködési költségvetés

elõirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt elõirányzatán legfeljebb 18 000,0 millió forint, a 2. Munkaadókat

terhelõ járulékok kiemelt elõirányzatán legfeljebb 4860,0 millió forint elõirányzat-módosítás engedélyezhetõ, ha

a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím elõirányzata, 2. Jövedéki

adó alcím elõirányzata a 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím elõirányzata, a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím,

1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím elõirányzata, a 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék

jogcím-csoport elõirányzata, az Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Munkáltatói egészségbiztosítási járulék

alcím elõirányzata, a 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím elõirányzata együttesen legalább 101,0%-ban

teljesül.”

(4) A Kötv. 36. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a helyi önkormányzat normatív hozzájárulásról és támogatásról való lemondása olyan – nem helyi

önkormányzat részére történõ – feladatellátással függ össze, amelyre a feladatot átvevõ jogosult a 13. §, illetve a 42. §

szerinti normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételére, a feladatátadással év közben felszabaduló összeggel

a helyi önkormányzatokat megilletõ normatív hozzájárulás és támogatás, illetve az Önkormányzati fejezeti tartalék

elõirányzatát csökkenteni kell, és az annak további folyósításáról gondoskodó minisztériumi fejezet ilyen célú

elõirányzatát meg kell emelni.”

(5) A Kötv. 39. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti illetékbevételt a Kincstár – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a tárgyhónapot

követõ hónap 20-áig utalja át a fõvárosi, a megyei, és a megyei jogú városi önkormányzatok pénzforgalmi számlájára.”

(6) A Kötv. 39. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (3) bekezdés alapján a megyei önkormányzatokat a 2011. december 1-jétõl beszedett illetékbõl megilletõ

részesedés – a NAV kimutatása alapján – a központi költségvetés bevételét képezi.”
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(7) A Kötv. 75. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Országgyûlés 2011. december 1-jei hatállyal lemond a Magyar Államnak a Várpalota és Régiója

Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulásban részt vevõ Balatonalmádi, Berhida, Õsi, Öskü,

Pétfürdõ, Tés, és Várpalota települések önkormányzataival szemben fennálló kölcsön követelés tõke- és

kamatösszegérõl.”

(8) A Kötv. 76. §-a a következõ (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelõs miniszter a Magyar Állam nevében kötelezettséget

vállaljon az Európa Tanács Fejlesztési Bank (a továbbiakban: CEB) 2011. évi 386. számú határozatában szereplõ

17 904 000 euró összegnek megfelelõ alaptõke emelésre. A tõkeemelésbõl

a) 2 004 000 euró összeg a CEB tartalékai terhére, Magyarország részére történõ jóváírásként valósul meg,

b) 15 900 000 euró összeg a Magyar Állam feltételes fizetési kötelezettségvállalásával a lehívható tõkerészt növeli.

(4) Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelõs miniszter a Magyar Állam nevében kötelezettséget

vállaljon a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: Világbank) 2011. évi 613. számú határozatában

szereplõ 274 565 260 USD összegnek megfelelõ alaptõke emelésre. A tõkeemelésbõl

a) 16 473 915,6 USD összegû fizetési kötelezettséget a Világbank felé nemzeti valutában, a 2012–2016. években,

egyenlõ részletekben kell teljesíteni,

b) 258 091 344,4 USD összeg a Magyar Állam feltételes fizetési kötelezettségvállalásával a lehívható tõkerészt növeli.

(5) Az Országgyûlés

a) jóváhagyja a Világbank felé Magyarország által a korábbi években, nemzeti valutában vállalt kötelezettségek USD

összegre történõ átalakítását, amely a Magyar Állam számára a 2012–2017. évek között 26 502 569,06 USD-nak

megfelelõ összeg nemzeti valutában teljesítendõ fizetési kötelezettséget eredményez,

b) felhatalmazza az államháztartásért felelõs minisztert, hogy az átalakítás végrehajtását szabályozó visszavásárlási

megállapodást a Világbankkal megkösse.”

(9) A Kötv. 75. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Országgyûlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam legkésõbb 2011. december 30-i hatállyal ellenérték nélkül

átvállaljon a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a továbbiakban: MÁV Zrt.) hitelviszonyon alapuló tartozásaiból legfeljebb

64 000,0 millió forint tõkeösszegû adósságot és annak járulékait. A MÁV Zrt.-t ezen tartozás-átvállalás tekintetében

nem terheli illetékkötelezettség. Az átvállalandó adósság részleteit a Kormány állapítja meg. A Magyar Államot

az átvállalás során az államháztartásért felelõs miniszter képviseli.”

(10) A Kötv. a következõ 77/A. §-sal egészül ki:

„77/A. § A Magyar Állam a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-nek nyújtandó tõkeemelést állampapírok átadásával is

teljesítheti.”

(11) A Kötv. 1. mellékletében

a) A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 16. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím kiegészül a 18. MFB

tõkeemelése alcímmel, amelynek támogatási és kiadási elõirányzata 60 000,0 millió forint.

A XVII. fejezet 1–16. cím összesen támogatási elõirányzata 308 227,1 millió forintra, kiadási elõirányzata 401 846,2 millió

forintra, a XVII. fejezet összesen támogatási elõirányzata 308 227,1 millió forintra, kiadási elõirányzata 634 228,0 millió

forintra változik.

b) a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Normatív támogatások

alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatások és kiegészítõ támogatás jogcím-csoport támogatási és kiadási

elõirányzata 107 575,0 millió forintra változik.

c) a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 19. Szociális célú

humánszolgáltatások alcím,

ca) 1. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása jogcím-csoport támogatási elõirányzata

37 562,1 millió forintra, 5. Egyéb mûködési célú kiadások kiemelt elõirányzat kiadási elõirányzata 37 546,1 millió

forintra változik,

cb) 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport támogatási elõirányzata 14 715,5 millió

forintra, 5. Egyéb mûködési célú kiadások kiemelt elõirányzat kiadási elõirányzata 14 708,5 millió forintra

változik.

d) a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 1–20. cím összesen támogatási elõirányzata 540 225,5 millió forintra,

kiadási elõirányzata 907 081,6 millió forintra, a XX. fejezet összesen támogatási elõirányzata 540 225,5 millió

forintra, kiadási elõirányzata 1 535 370,6 millió forintra változik.
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e) A XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tõkevisszatérülései, az adósság és követelés-kezelés költségei

fejezet 4. Tõke követelések visszatérülései cím, 2. Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek

belföldre kihelyezett hiteleinek tõke-visszatérülése alcím, 3. OECF hitel tõke-visszatérülése jogcímcsoport

bevételi elõirányzata 3687,3 millió forintra, a XLI. fejezet összesen bevételi elõirányzata 62 906,0 millió forintra

változik.

f) A XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 38. Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés cím

fa) 3. alcímének megnevezése „Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott

céltársulás kölcsönének elengedése” megnevezésre, kiadási elõirányzata 3600,0 millió forintra változik;

fb) kiegészül a 4. A megyei önkormányzatoktól és a Fõvárosi Önkormányzattól átvállalt adósság alcímmel,

1. Adósság-átvállalás jogcímcsoporttal, amelynek kiadási elõirányzata 70 000,0 millió forint, 2. Hitelviszonyt

megtestesítõ értékpapírból eredõ fizetési kötelezettség teljesítése jogcímcsoporttal, amelynek kiadási

elõirányzata 130 000,0 millió forint;

fc) kiegészül az 5. A MÁV Zrt.-tõl átvállalt adósság alcímmel, amelynek kiadási elõirányzata 64 000,0 millió

forint;

a XLII. fejezet összesen kiadási elõirányzata 1 461 900,2 millió forintra változik.

g) A központi alrendszer bevételi fõösszege 12 974 191,6 millió forintra, kiadási fõösszege 14 491 291,2 millió

forintra, a fõösszegek egyenlege –1 517 099,6 millió forintra változik.

(12) A Kötv. 9. melléklet 1. pontja kiegészül a következõ rendelkezéssel:

„XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben

Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás kölcsönének elengedése

(38. cím, 3. alcím)

A megyei önkormányzatoktól és a Fõvárosi Önkormányzattól átvállalt adósság (38. cím, 4. alcím)

A MÁV Zrt.-tõl átvállalt adósság (38. cím, 5. alcím)”

79. § (1) Az e törvénnyel módosított egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 141. § (3) bekezdés l) pontja szerinti

felelõsség a Magyar Államot a települési önkormányzat tulajdonában vagy fenntartásában lévõ

fekvõbeteg-szakellátást és járóbeteg-szakellátást végzõ egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában 2013. január

1-jétõl terheli.

(2) A megszüntetett Regionális Egészségügyi Tanács a mûködésével kapcsolatos iratait e törvény hatálybalépésétõl

számított 15 napon belül átadja az egészségügyi államigazgatási szervnek.

80. § Nem lép hatályba az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történõ

adatszolgáltatásról szóló 2010. évi XVI. törvény.

Dr. Scmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2011. évi CLIV. törvényhez

A Fõvárosi Önkormányzat által átadandó egészségügyi intézmények

a) Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet,

b) Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet,

c) Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet,

d) Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai,

e) Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ,

f) Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház,

g) Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház,

h) Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet,

i) Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház,

j) Fõvárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet,
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k) Fõvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdõ,

l) Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház, valamint

m) Segély Helyett Esély Alapítvány Thalassa Ház – Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet által használt

– a Fõvárosi Önkormányzat tulajdonában lévõ – ingatlanok

(a továbbiakban: a)–tól m) pontig együtt: egészségügyi szolgáltató)

n) azok a Fõvárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok, amelyeket 1990 után egészségügyi ellátás céljára

használtak, és amelyek egészségügyi funkciója megváltozott, de egyéb közcélra nem került hasznosításra,

o) Budapesti Egészségközpont Zrt.

Bács-Kiskun Megye

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza

Békés Megye

Pándy Kálmán Megyei Kórház

Baranya Megye

a) Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Nonprofit Kft.

b) INDIT Közalapítvány

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Csongrád Megye

a) Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza

b) Dr. Bugyi István Kórház

c) Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet

Fejér Megye

Fejér Megyei Szent György Kórház

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Hajdú-Bihar Megye

Kenézy Kórház Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Heves Megye

Markhot Ferenc Kórház Kft.

Jász-Nagykun-Szolnok Megye

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet

Komárom-Esztergom Megye

KEMÖ Szent Borbála Kórháza

Nógrád Megye

Szent Lázár Megyei Kórház

Pest Megye

a) Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

b) Pest Megyei Önkormányzat Tüdõgyógyintézete

c) Szent Rókus Kórház és Intézményei

d) Szakorvosi Rendelõintézet, Gyömrõ
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e) Szakorvosi Rendelõintézet, Szigetszentmiklós

f) Szakorvosi Rendelõintézet, Monor

g) Szakorvosi Rendelõintézet, Nagykáta

Somogy Megye

Kaposi Mór Oktató Kórház

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

a) Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft./Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Eü-i Szolgáltató Holding

b) Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Nonprofit Kft./Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Eü-i

Szoláltató Holding

c) Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdõ Nonprofit Kft./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Eü-i Szolgáltató Holding

d) Mátészalka Területi Kórház Nonprofit Kft./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Eü-i Szolgáltató Holding

Tolna Megye

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza

Vas Megye

Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt.

Veszprém Megye

a) Farkasgyepû Megyei Tüdõgyógyintézet

b) Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Zala Megye

Zala Megyei Kórház

2. melléklet a 2011. évi CLIV. törvényhez

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott .................................., mint a .................................. Megyei/Fõvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró vezetõ

(a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon ........................ – az átvevõ részére (a továbbiakban: átvevõ)

a jegyzõkönyvben átadottakon túlmenõen nem áll rendelkezésemre a megyei önkormányzatok konszolidációjáról,

a megyei önkormányzati intézmények, valamint a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek

és átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvényben meghatározott intézményi kör (átvett intézmények) mûködése körébe

esõ adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok és az átadott,

ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörûségéért, és az érdemi

vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelõsséget vállalok.

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi megállapodásnak.

Budapest, 20 .........................

...........................................
átadó
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2011. évi CLVI. törvény
egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról*
(részleges közlés)

Az Országgyûlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság versenyképességének

helyreállítása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következõ törvényt alkotja:

V. FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETÕ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

15. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

224. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 37. §-a a következõ

(2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Tbj. 5. § (1) bekezdés i) pontjában említett mezõgazdasági õstermelõ biztosítási ideje szolgálati idõnek számít,

ha erre az idõszakra nyugdíjjárulékot fizetett, illetõleg az elõírt nyugdíjjárulékot megfizette.”

225. § A Tny. 38. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Szolgálati idõként nem lehet figyelembe venni)

„d) a mezõgazdasági õstermelõ biztosítási idejének azt az idõtartamát, amelyre vonatkozóan nyugdíjjárulék tartozása

van.”

226. § A Tny.

a) 38. § (1) bekezdés b) pontjában az „amelyre az elõírt nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot” szövegrész helyébe

az „amelyre 2011. december 31-éig az elõírt nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot, 2012. január 1-jétõl az elõírt

nyugdíjjárulékot” szöveg,

b) 38. § (2) bekezdés a)–c) pontjaiban a „nyugdíjbiztosítási járulék vagy nyugdíjjárulék tartozása van” szövegrész

helyébe a „2011. december 31-éig fennálló idõszakra nyugdíjbiztosítási járulék vagy nyugdíjjárulék, 2012. január

1-jétõl nyugdíjjárulék tartozása van” szöveg

lép.

XI. FEJEZET

HATÁLYBA LÉPTETÕ RENDELKEZÉSEK

477. § (1) E törvény – a (2)–(10) bekezdésekben foglalt kivétellel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

(4) Az 1–9. §, 10. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, 11–21. §, 23–29. §, 31–71. §, 72. § (1) és (3) bekezdése, 73–75. §, 77. §

(2) bekezdése, 79. § (1) bekezdés, 81. §, 83. §, 85–95. §, 97. § (1) és (2) bekezdése, 98. §, 99. § (2)–(3) bekezdése, 101. §,

103–105. §, 109. § (1) bekezdése, a 110. § (1) bekezdése, 112. §, 114–154. § (1) bekezdése, 154. § (3) bekezdése, 196. §,

199–203. §, 204. §, 205–207. §, 209. §, 210. §, 212. § (1)–(3) bekezdése, 213. §, 215–216. §, 217. § (2) bekezdés, 218. §

(2) bekezdés, 220. §, 221–230. §, 232–249. §, 251–254. §, 256–259. §, 261–263. §, 266. §, 268. §, 270–274. §, 276, 279. §,

281–295. §, 296. § (1)–(5) bekezdése, 297–352. §, 354. § (1)–(3) és (5) bekezdés, 355–359. §, 360. § (1) bekezdés,

(2) bekezdés, 361–381. §, 383. §–392. §, 401–410. §, 411. §, 412. §–413. §, 416–429. §, 434. §–441. §, 444–445. §, 446. §

(2), (4) és (6) bekezdése, 447–448. §, 451. § (2), (4) és (6) bekezdése, 452. §–460. §, 462. §–476. §, valamint az 1. melléklet

2. és 4–7. pontja, a 2–18. mellékletei 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 21-i ülésnapján fogadta el.
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2011. évi CLXVI. törvény
Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról*
(részleges közlés)

II. FEJEZET

VEGYES MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

34. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

34. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 35. § (4) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A foglalkoztatást helyettesítõ támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

80%-a.”

(2) A Szoctv. 55/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adósságcsökkentési támogatás (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétõl számított 48 hónapon

belül ismételten nem állapítható meg.

(3) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától – ide nem értve

az (1) bekezdés szerinti megszüntetést – számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési

szolgáltatásban.”

(3) A Szoctv. VIII. Fejezete a következõ 140/I. §-sal egészül ki:

„140/I. § A 2012. január 1-je elõtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt

idõpontig, de legkésõbb 2012. március 31-éig folyósítható.”

(4) A Szoctv. VIII. Fejezete a következõ 140/J. §-sal egészül ki:

„140/J. § A 2012. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított foglalkoztatást helyettesítõ támogatás esetében elsõ

alkalommal a 2012. január hónapra járó, február hónapban folyósított ellátást kell a Magyarország 2012. évi

költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvénnyel megállapított 35. §

(4) bekezdés szerinti összegben folyósítani.”

46. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

46. § (1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 23. § (1) és

(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A gyámhivatal a bíróság által a tartásdíj megfizetésére kötelezõ határozatában megállapított összeget, százalékos

marasztalás esetében az alapösszeget elõlegezi meg azzal, hogy a megelõlegezett gyermektartásdíj összege nem

haladhatja meg gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át.

(2) A gyámhivatal az (1) bekezdésben meghatározott összegnél alacsonyabb összeget akkor állapíthat meg, ha

a gyermek tartását a gondozó szülõ részben biztosítani tudja. A megelõlegezett összeg ebben az esetben sem lehet

kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-ánál.”

(2) A Gyvt. 133/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A gyámhivatal által kiszabott, illetve megállapított eljárási költség és a kapcsolattartás meghiúsítása folytán

keletkezett igazolt költségek meg nem térült összegét adók módjára kell behajtani az adózás rendjérõl szóló törvény

rendelkezései szerint.”

(3) A Gyvt. a következõ 161/B. §-sal egészül ki:

„161/B. § E törvénynek a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CLXVI. törvénnyel megállapított 23. § (1) és (2) bekezdését a 2011. december 31-ét követõen

gyermektartásdíj megelõlegezése iránt benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni, ideértve

a megelõlegezés továbbfolyósítása, illetve ismételt elrendelése tárgyában indult eljárásokat is.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 28-i ülésnapján fogadta el.

12. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1097



48. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

48. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezések lépnek:

„(1) A tárgyév január 1-je elõtti idõponttól megállapított társadalombiztosítási nyugellátást – ideértve a 6. §

(4) bekezdésében meghatározott ellátásokat és a baleseti járadékot is – a megállapítás naptári évét követõen minden

év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztói árnövekedésnek megfelelõ mértékben kell emelni.

(2) A tárgyévi tervezett fogyasztói árnövekedést a központi költségvetésrõl szóló törvény állapítja meg.

(3) Ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja

az (1) bekezdés szerinti mértéket, akkor november hónapban – január 1-jére visszamenõleges hatállyal – kiegészítõ

nyugdíjemelést kell végrehajtani. Amennyiben az eltérés az 1 százalékpontot nem éri el, akkor november hónapban

az egész évre járó különbözetet egy összegben kell kiutalni.”

51. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

51. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 13. §–a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § A gyermekotthon vezetõje, a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet igazgatója

a gyermekotthonban, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévõ és gyermekvédelmi gondoskodás

alatt álló gyermekre tekintettel járó családi pótlék teljes összegét az intézmény költségvetésétõl elkülönítetten kezeli,

és a gyermek teljes körû ellátásának kiegészítésére biztosítja annak személyre szóló felhasználását. A szociális

intézmény vezetõje a családi pótlék teljes összegét az intézmény költségvetésétõl elkülönítetten kezeli, és biztosítja

annak személyre szóló felhasználását.”

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

82. Hatályba léptetõ rendelkezések

82. § (1) E törvény – a (2)–(11) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2015. január 2-án

hatályát veszti.

(2) A 44. §, a 60. §, a 62. § (11) bekezdése, a 65. §, a 69. § (1)–(3), valamint (5)–(6) bekezdése az e törvény kihirdetését követõ

30. napon lép hatályba.

(3) Az 52. § 2011. december 30-án lép hatályba.

(4) A 26. §, az 53. §, a 75–78. §, a 86. §, a 87. § 2011. december 31-én lép hatályba.

(5) Az 1–7. §, a 8. § (1)–(4) bekezdése, a 8. § (6)–(8) bekezdése, a 9–13. §, a 15–25. §, a 27–29. §, a 32–43. §, 45–51. §, az 54. §,

az 57. §, az 59. §, a 61. §, a 62. § (1)–(10) bekezdése, a 62. § (12)–(20) bekezdése, a 63. §, a 64. §, a 67. §, a 68. § (1), (3) és

(4) bekezdése, a 69. § (4) bekezdése, a 70. § (1), (2), (4)–(6) bekezdése, a 71–74. §, a 80. § (1)–(6), (8), (10)–(14), valamint

(19)–(21) bekezdése, a 83. §, a 84. § 1. és 2. pontja, a 84. § 4–49. pontja, a 84. § 51–58. pontja, a 85. §, a 88. §, valamint

az 1. melléklet és a 2. melléklet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(6) Az 58. § (2)–(5) bekezdése 2012. február 1-jén lép hatályba.

(7) A 70. § (3) bekezdése 2012. március 31-én lép hatályba.

(8) A 84. § 50. pontja 2012. május 1-jén lép hatályba.

(9) A 14. § 2012. október 1-jén lép hatályba.

(10) Az 55. § és a 89. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(11) A 8. § (5) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

84. Hatályon kívül helyezõ és hatálybalépést kizáró rendelkezések

84. § Hatályát veszti

7. a Szoctv. 38. § (1) bekezdés c) pontja, 38. § (9) és (10) bekezdése, 92/D. § (2) bekezdése, 92/M. § (3) és (4) bekezdése,

valamint 125. § e) pontja;

17. a Gyvt. 100/A. § (8) és (9) bekezdése;

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2011. évi CLXVII. törvény
a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról
és a szolgálati járandóságról*

1. Általános rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában

a) biztosítással járó jogviszony:

aa) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl

szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti

biztosítással járó jogviszony,

ab) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya

alá tartozó személy esetén EGT-államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti

biztosítással járó jogviszonynak megfelelõ jogviszony,

ac) a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén – ha az egyezmény

eltérõen nem rendelkezik – a szerzõdõ államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja

szerinti biztosítással járó jogviszonynak megfelelõ jogviszony;

b) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam,

továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági

Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai

Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

c) korhatár elõtti öregségi nyugdíj: az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személynek járó

ca) elõrehozott öregségi nyugdíj,

cb) csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíj,

cc) korkedvezményes nyugdíj,

cd) bányásznyugdíj,

ce) korengedményes nyugdíj,

cf) az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.)

Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj,

cg) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos rendelkezései alapján megállapított

öregségi nyugdíj,

ch) az Európai Parlament magyarországi képviselõinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január

1-jét megelõzõen hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,

ci) az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelõzõen

hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,

cj) szolgálati nyugdíj;

d) korhatár elõtti öregségi nyugdíj, korhatár elõtti ellátás, illetve szolgálati járandóság kezdõ napja: az a nap,

amelytõl kezdõdõen a korhatár elõtti öregségi nyugdíjat, a korhatár elõtti ellátást, illetve a szolgálati járandóságot

megállapítják;

e) nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülõ személy: az a személy, akinek

nyugdíjat, korhatár elõtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot folyósítanak, vagy akinek a nyugdíj, a korhatár

elõtti ellátás, illetve a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetik;

f) öregségi nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:

Tny.) 18. § (1) bekezdése szerinti öregségi nyugdíjkorhatár;

g) rendszeres pénzellátás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés

i) pontja szerinti rendszeres pénzellátás az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások,

a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék,

valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások kivételével.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 28-ai ülésnapján fogadta el.
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2. § (1) A korhatár elõtti ellátást és a szolgálati járandóságot a jogszabályokban meghatározott nyugdíjmegállapító szervek

állapítják meg és a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

(2) Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, az igényérvényesítésre,

a korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság megállapítására, folyósítására, a szolgálati idõ meghatározására és

számítására, a korhatár elõtti ellátás igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító idõ,

korkedvezményes idõ megállapítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek viselésére, a jogalap nélküli ellátás

visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, a tartozás elengedésére, mérséklésére és fizetési

kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre az öregségi nyugdíjra vonatkozó

szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabály nyugellátást vagy

nyugdíjat említ, azon korhatár elõtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot kell érteni.

(3) A korhatár elõtti ellátást és a szolgálati járandóságot a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint kell emelni.

(4) Ha e törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a korengedményes nyugdíj és a helyébe lépõ korhatár

elõtti ellátás folyósítására és megszüntetésére, valamint a munkáltató fizetési kötelezettségére és a visszatérítésre az

öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokon túl a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm.

rendelet és a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.)

Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit is megfelelõen kell alkalmazni.

(5) A 3. § (2) bekezdése, a 4. § (1) és (3) bekezdése, az 5. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 18. § (1) és (2) bekezdése szerinti

esetekben a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, és a továbbfolyósításról, illetve a korhatár elõtti ellátás, szolgálati

járandóság folyósított összegének módosításáról nem hoz külön döntést.

2. A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak továbbfolyósítása

3. § (1) Korhatár elõtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követõ kezdõ naptól nem állapítható meg. A 2012. január 1-jét

megelõzõ kezdõ naptól megállapításra kerülõ korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megállapítására a korhatár elõtti

öregségi nyugdíj kezdõ napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(2) 2012. január 1-jétõl – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – öregségi nyugdíjként kell

továbbfolyósítani

a) az 1949. évben vagy azt megelõzõen született, az 1. § c) pont ca)–ci) alpontja szerinti nyugdíjban részesülõ

személynek ezt a nyugdíját,

b) az 1954. évben vagy azt megelõzõen született, szolgálati nyugdíjban részesülõ személynek a szolgálati nyugdíja

csökkentések nélküli teljes összegét,

c) annak a korhatár elõtti öregségi nyugdíjban részesülõ nõnek a korhatár elõtti öregségi nyugdíját, aki

2011. december 31-én rendelkezik a Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdésében meghatározott jogosultsági idõvel,

az öregségi nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok figyelembevételével.

(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a jogosult 2011. december 31-én a fegyveres szervek hivatásos állományú

tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) vagy a Magyar Honvédség

hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti

szolgálati viszonyban áll, a szolgálati nyugdíj összegét a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos szabályai

szerint 2011. december 31-ével újra meg kell állapítani, és ha ez az összeg magasabb, mint a szolgálati nyugdíj

2011 decemberére járó havi összege, ezt az összeget kell 2012. január 1-jétõl – a 2012. januári nyugdíjemelés

mértékével növelt összegben – öregségi nyugdíjként továbbfolyósítani az öregségi nyugdíj szüneteltetésére

vonatkozó szabályok figyelembevételével.

(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti feltétel fennállásáról a nyugdíjmegállapító szerv értesíti a nyugdíjfolyósító szervet.

(5) A Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdése alapján megállapított öregségi nyugdíjat e törvény rendelkezései nem érintik,

azt továbbra is öregségi nyugdíjként kell folyósítani.

4. § (1) 2012. január 1-jétõl – a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eset, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/B. §

(2) bekezdése szerinti eset és az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

szóló 2008. évi XCIX. törvény 43/A. § (2) bekezdése szerinti eset kivételével – az 1950. évben vagy azt követõen

született,

a) az 1. § c) pont ca)–ch) alpontja szerinti korhatár elõtti öregségi nyugdíjban részesülõ személynek a korhatár elõtti

öregségi nyugdíját a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben,
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b) az 1. § c) pont ci) alpontja szerinti korhatár elõtti öregségi nyugdíjban részesülõ személynek a korhatár elõtti

öregségi nyugdíját a (2) bekezdés szerint számított és a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt

összegben,

korhatár elõtti ellátásként kell továbbfolyósítani az 5. alcímben foglaltak figyelembevételével.

(2) Az 1. § c) pont ci) alpontja szerinti korhatár elõtti öregségi nyugdíj helyébe lépõ korhatár elõtti ellátás

továbbfolyósított összegét úgy kell meghatározni, hogy a jogosultnak 2011 decemberére járó, az 1. § c) pont

ci) alpontja szerinti korhatár elõtti öregségi nyugdíj havi összegét csökkenteni kell a személyi jövedelemadó

mértékével.

(3) Ha a személyi jövedelemadó mértéke megváltozik, a (2) bekezdés szerint csökkentett korhatár elõtti ellátás folyósított

összegét módosítani kell.

(4) Ha a (2) bekezdés szerint csökkentett korhatár elõtti ellátásban részesülõ személy a személyi jövedelemadóról szóló

törvényben meghatározott családi kedvezmény igénybevételére, illetve – a jogosultat megilletõ családi kedvezmény

– megosztással történõ érvényesítésére jogosult vagy összevont adóalapba tartozó jövedelem szerzése esetén

jogosult lenne, de a családi kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóalapja terhére – házastárssal,

élettárssal megosztva sem – nem vagy csak részben érvényesíthetõ, az állami adóhatóság igazolása alapján a családi

kedvezményre vagy annak adóalap-kedvezményként nem érvényesíthetõ részére az adó mértékével megállapított

összeg a korhatár elõtti ellátás (2) bekezdés szerinti csökkentésével szemben érvényesíthetõ.

5. § (1) 2012. január 1-jétõl – a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eset kivételével – az 1955. évben vagy azt követõen született,

szolgálati nyugdíjban részesülõ személynek a szolgálati nyugdíját a (2) és (3) bekezdés szerint számított és a

2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani az

5. alcímben foglaltak figyelembevételével.

(2) A szolgálati járandóság továbbfolyósított összegét úgy kell meghatározni, hogy a jogosultnak 2011 decemberére járó

szolgálati nyugdíj havi összegét – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – csökkenteni kell a személyi jövedelemadó

mértékével. A szolgálati járandóság összege nem csökkenhet a 2011. december 31-én hatályos kötelezõ legkisebb

munkabér 150 százaléka alá, ha a jogosultnak 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összege

– a 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos szabályok alapján csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj

kivételével – ezt az összeget meghaladta.

(3) A (2) bekezdés alapján nem csökkenthetõ a szolgálati járandóság összege, ha

a) a szolgálati viszony megszüntetésére egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt került sor és az

alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggõ jellegét a

jogviszony megszüntetésekor a Hszt. 180. §-a vagy a Hjt. 201. §-a alapján minõsítõ határozattal megállapították,

b) a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj – a 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos szabályok alapján

csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj kivételével – nem haladta meg a 2011. december 31-én

hatályos kötelezõ legkisebb munkabér havi összegének 150 százalékát, vagy

c) a jogosult önkéntes tartalékos szerzõdést kötött, a szerzõdés megkötését követõ hónap elsõ napjától a szerzõdés

megszûnése hónapjának utolsó napjáig.

(4) Ha a személyi jövedelemadó mértéke megváltozik, a (2) bekezdés szerint csökkentett szolgálati járandóság folyósított

összegét módosítani kell.

(5) Ha a (2) bekezdés szerint csökkentett szolgálati járandóságban részesülõ személy a személyi jövedelemadóról szóló

törvényben meghatározott családi kedvezmény igénybevételére, illetve – a jogosultat megilletõ családi kedvezmény

– megosztással történõ érvényesítésére jogosult vagy összevont adóalapba tartozó jövedelem szerzése esetén

jogosult lenne, de a családi kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóalapja terhére – házastárssal,

élettárssal megosztva sem – nem vagy csak részben érvényesíthetõ, az állami adóhatóság igazolása alapján a családi

kedvezményre vagy annak adóalap-kedvezményként nem érvényesíthetõ részére az adó mértékével megállapított

összeg a szolgálati járandóság (2) bekezdés szerinti csökkentésével szemben érvényesíthetõ.

6. § Aki korhatár elõtti öregségi nyugdíj mellett 2012. január 1-je elõtt a Tny. 22/A. §-a alapján nyugdíjnövelésre jogot

szerzett, ezt a jogát korhatár elõtti ellátás, illetve szolgálati járandóság esetén is érvényesítheti az öregségi nyugdíjra

vonatkozó szabályok megfelelõ alkalmazásával.
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3. A korhatár elõtti ellátás megállapítása

7. § (1) A 4. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – 2011. december 31-ét követõ kezdõ naptól – korhatár elõtti ellátásra jogosult

a) az, aki 2011. december 31-éig az elõrehozott, csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíj

igénybevételéhez a Tny. 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos szabályai szerint szükséges

aa) életkort betöltötte, és

ab) szolgálati idõt megszerezte,

b) az az 1953. évben született nõ, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár elõtti ellátás kezdõ napjáig, de legkésõbb

2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati idõt szerzett,

c) az, aki a korhatár elõtti ellátás kezdõ napjáig, de legkésõbb 2012. december 31-éig a Tny. 2012. január 1-jét

megelõzõen hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett,

d) az, aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét

megelõzõen hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte,

e) az, aki 2011. december 31-éig az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról

szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra

jogosultságot szerzett,

f) az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot

2012. január 1-jét megelõzõen a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntetõ megállapodást

2012. január 1-jét megelõzõen írásban megkötötték, feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony megszûnését

követõ nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszûnését követõ napon a

2011. december 31-én hatályos szabályok szerint az 1. § c) pont ca), cb), cd), ce) vagy cf) alpontja szerinti korhatár

elõtti nyugellátásra jogosult lett volna,

feltéve, hogy a korhatár elõtti ellátás kezdõ napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár elõtti

ellátás kezdõ napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy balettmûvészeti

életjáradékra nem jogosult, és a korhatár elõtti ellátás kezdõ napján rendszeres pénzellátásban nem részesül.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a jogosult a korhatár elõtti ellátást az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése

elõtt annyi évvel kérheti, ahány év korkedvezményt a Tny. 2011. december 31-én hatályos szabályai szerint

a) a korhatár elõtti ellátás kezdõ napját megelõzõ napig szerzett, ha a korhatár elõtti ellátás kezdõ napja 2012. évben

van,

b) az a) pontban nem említett esetben 2012. december 31-éig szerzett.

8. § (1) Az ezen alcímben foglaltak alapján megállapított korhatár elõtti ellátás összegét az öregségi nyugdíjra vonatkozó,

a korhatár elõtti ellátás kezdõ napján alkalmazandó szabályok, valamint a (2)–(4) bekezdésben foglaltak szerint kell

megállapítani.

(2) 1950. vagy 1951. évben született nõ esetén a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a korhatár elõtti ellátás

(1) bekezdés szerint kiszámított összegét a Tny. 2008. december 31-én hatályos 10. § (2) bekezdése szerint csökkenteni

kell, ha a jogosult

a) a 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján a korhatár elõtti ellátás kezdõ napjáig csak csökkentett

összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságot, és

b) a csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõt 2008. december 31-éig

megszerezte.

(3) A 7. § (1) bekezdés a), b) és f) pontja szerinti esetben a korhatár elõtti ellátás (1) bekezdés szerint kiszámított összegét

– a (2) bekezdésben foglalt eset kivételével – a Tny. 2011. december 31-én hatályos 18/A. § (3) bekezdése szerint

csökkenteni kell, ha a jogosult a 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján a korhatár elõtti ellátás kezdõ

napjáig csak csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra szerzett volna jogosultságot.

(4) A 7. § (1) bekezdés a) és f) pontja szerinti esetben a korhatár elõtti ellátás (1) bekezdés szerint kiszámított összegét

a Tny. 2011. december 31-én hatályos 18/B. § (2), illetve (3) bekezdése szerint csökkenteni kell, ha a jogosult a

2011. december 31-én hatályos szabályok alapján a korhatár elõtti ellátás kezdõ napjáig csak a Tny. 2011. december

31-én hatályos 18/B. §-a szerinti elõrehozott öregségi nyugdíjra szerzett volna jogosultságot.
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4. A szolgálati járandóság megállapítása

9. § Az 5. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – 2011. december 31-ét követõ kezdõ naptól – szolgálati járandóságra

jogosult az a személy,

a) akivel a Hszt., illetve a Hjt. alapján a felmentését, nyugállományba helyezését 2012. január 1-jét megelõzõen

írásban közölték, ha a szolgálati viszony megszûnését követõ napon a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én

hatályos szabályai alapján folyósított szolgálati nyugdíjra lett volna jogosult,

b) aki 2011. december 31-én a Hszt. vagy a Hjt. 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos szabályai, vagy a fegyveres

erõk és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejû

rendelet alapján megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, ha a szolgálati

nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri a 25 évet,

beleszámítva a szolgálati idõbe a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban eltöltött idõt is, vagy

c) aki 1954-ben vagy azt megelõzõen született, 2011. december 31-én a Hszt. vagy a Hjt. szerinti szolgálati

viszonyban állt, és a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati ideje

2011. december 31-én eléri a 25 évet,

feltéve, hogy a szolgálati járandóság kezdõ napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a szolgálati

járandóság kezdõ napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és a szolgálati járandóság kezdõ napján rendszeres

pénzellátásban nem részesül.

10. § (1) A 9. § a) és c) pontja alapján megállapított szolgálati járandóság összegét a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én

hatályos szabályainak és az 5. § (2) és (3) bekezdésének megfelelõ alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy ahol

a rendelkezések

a) a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét említik, azon a szolgálati járandóságnak az 5. §

(2)–(5) bekezdésében foglaltak nélkül számított, megállapításkori havi összegét,

b) a 2011. december 31-én hatályos kötelezõ legkisebb munkabért említik, azon a szolgálati járandóság kezdõ

napját megelõzõ napon hatályos kötelezõ legkisebb munkabért

kell érteni.

(2) A 9. § b) pontja alapján megállapított szolgálati járandóság összege megegyezik a korábban folyósított rokkantsági,

baleseti rokkantsági nyugdíjnak az 5. § (2) és (3) bekezdés megfelelõ alkalmazásával számított összegével azzal, hogy

ahol a rendelkezések

a) a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét említik, azon a 2011 decemberére járó a rokkantsági,

baleseti rokkantsági nyugdíj havi összegét,

b) a 2011. december 31-én hatályos kötelezõ legkisebb munkabért említik, azon a szolgálati járandóság kezdõ

napját megelõzõ napon hatályos kötelezõ legkisebb munkabért

kell érteni.

(3) Az 5. § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket az ezen alcímben foglaltak alapján megállapított szolgálati

járandóságra is alkalmazni kell.

5. A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetése

11. § (1) A korhatár elõtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülõ személy keresõtevékenységére a Tny. 83/B. §

(1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során a 2012. június 30-át követõen szerzett jövedelem vehetõ figyelembe, ha a korhatár

elõtti öregségi nyugdíjat 2008. január 1-jét megelõzõ kezdõ naptól állapították meg.

12. § (1) A szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell, ha a jogosult a Hszt. 64. § (5) bekezdése, 264/C. § (1) bekezdés

c) pontja vagy a Hjt. 69. § (5) bekezdése alapján kérelmezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szolgálati járandóság a jogosult kérelmére csak akkor folyósítható újból, ha a

jogosult igazolja a szolgálati viszony megszûnését.

13. § A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell azokra a hónapokra, amikor a jogosult

álláskeresési járadékban részesül.
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14. § (1) A szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell, ha a jogosult a szolgálati jogviszonyának idõtartama alatt

a) öt évig terjedõ vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos bûncselekményt, vagy

b) öt évet el nem érõ szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos testi sértés [Btk. 170. § (2) bekezdés], személyi

szabadság megsértése [Btk. 175. § (1) bekezdés], emberkereskedelem [Btk. 175/B. § (1) bekezdés],

embercsempészés [Btk. 218. § (1) bekezdés], hivatali visszaélés (Btk. 225. §), bántalmazás hivatalos eljárásban [Btk.

226. § (1) bekezdés], vesztegetés [Btk. 251. § (1) bekezdés, 253. § (1) bekezdés, 254. § (1) bekezdés], befolyás

vásárlása (Btk. 256/A. §), vesztegetés nemzetközi kapcsolatban [Btk. 258/B. § (1) bekezdés, 258/C. § (1) bekezdés],

vagy befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatban [Btk. 258/E. § (2) bekezdés]

bûncselekményt

követett el, és az elítéléshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

(2) A szolgálati járandóság folyósítását

a) a 9. § alapján jogosult személy esetén, ha a jogosult már a szolgálati járandóságot megállapító határozat jogerõre

emelkedésekor az (1) bekezdés szerinti, az elítéléshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt állt,

a szolgálati járandóság kezdõ napjától,

b) az a) pontban nem említett esetben az (1) bekezdés szerinti szüneteltetési oknak a nyugdíjfolyósító szerv általi

megállapítását követõ hónap elsõ napjától

kell szüneteltetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szüneteltetési ok megállapítása céljából

a) a nyugdíjmegállapító szerv a szolgálati járandóság megállapítására irányuló eljárása során elektronikus úton

továbbítja a jogosult természetes személyazonosító adatait,

b) a nyugdíjfolyósító szerv havonta elektronikus úton továbbítja a szolgálati járandóságban részesülõ személyek

természetes személyazonosító adatait

a bûnügyi nyilvántartó szervnek.

(4) A bûnügyi nyilvántartó szerv a (3) bekezdésben meghatározott személyek természetes személyazonosító adatait

összeveti a bûntettesek nyilvántartásában kezelt adatokkal. Ha az összevetés alapján a bûnügyi nyilvántartó szerv azt

állapítja meg, hogy a (3) bekezdésben meghatározott személy az (1) bekezdés szerinti bûncselekményt követett el, és

az elítéléshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, e tényt, a bûncselekmény vagy

bûncselekmények elkövetésének idejét, valamint az érintett természetes személyazonosító adatait továbbítja a Hszt.

199. §-ában és a Hjt. 225. §-ában meghatározott központi személyügyi nyilvántartásokat kezelõ szerveknek

(a továbbiakban együtt: központi személyügyi nyilvántartást kezelõ szerv).

(5) A központi személyügyi nyilvántartást kezelõ szerv a bûnügyi nyilvántartó szervtõl átvett adatokat összeveti az általa

kezelt központi személyügyi nyilvántartás adattartalmával. Ha az összevetés alapján a központi személyügyi

nyilvántartást kezelõ szerv azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdésben meghatározott személy az (1) bekezdésben

meghatározott bûncselekményt a szolgálati viszonyának idõtartama alatt követte el, és az elítéléshez fûzõdõ

hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, e tényrõl, valamint az érintett személy természetes

személyazonosító adatairól tájékoztatja a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nyugdíjmegállapító szervet,

a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig a nyugdíjfolyósító szervet.

(6) A (3)–(5) bekezdés alapján átvett személyes adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv, illetve a központi személyügyi

nyilvántartást kezelõ szerv – az adattovábbítási kötelezettségének teljesítését követõen haladéktalanul – törli.

(7) A szolgálati járandóság folyósításának az (1) bekezdés szerinti szüneteltetése esetén a szolgálati járandóság a jogosult

kérelmére és csak akkor folyósítható újból, ha a jogosult a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági

bizonyítvánnyal igazolja, hogy az (1) bekezdésben szüneteltetési ok már nem áll fenn.

15. § Ameddig a jogosult az újbóli folyósítást nem kéri, szüneteltetni kell a korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság

folyósítását, ha a korhatár elõtti öregségi nyugdíj folyósítását 2011. december 31-én a jogosult kérelmére

szüneteltették a 12. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

16. § A szüneteltetést követõen a korhatár elõtti ellátást és a szolgálati járandóságot az idõközi nyugdíjemelésekkel növelt

összegben kell újból folyósítani.
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6. A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság megszûnése

17. § (1) A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság megszûnik, ha

a) a jogosult meghal,

b) a jogosult az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti,

c) a jogosult részére a Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdése alapján öregségi nyugdíjat állapítanak meg,

d) a nyugdíjmegállapító szerv a jogosult kérelmére megszünteti, vagy

e) a nyugdíjmegállapító szerv a (2) bekezdés szerinti esetben vagy korengedményes nyugdíj helyébe lépõ korhatár

elõtti ellátás esetén a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet, illetve a

korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm.

rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezései által meghatározott esetben hivatalból megszünteti.

(2) Ha a korhatár elõtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülõ személy foglalkoztatására a foglalkoztatásra

irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor,

a) a nyugdíjmegállapító szerv a korhatár elõtti ellátást, illetve a szolgálati járandóságot a jogsértést megállapító

határozat jogerõre emelkedését követõ hónaptól megszünteti, és

b) a jogosultnak – ha a jogosult a korhatár elõtti ellátásban, illetve a szolgálati járandóságban kevesebb, mint egy éve

részesül – a folyósított korhatár elõtti ellátás, illetve szolgálati járandóság teljes összegének megfelelõ összeget,

egyéb esetben a korhatár elõtti ellátásnak, illetve a szolgálati járandóságnak a megszüntetést megelõzõ egy

évben folyósított összegének megfelelõ összeget kell fizetnie.

(3) Akinek korhatár elõtti ellátása vagy szolgálati járandósága megszûnik, annak korhatár elõtti ellátás és szolgálati

járandóság ismételten nem állapítható meg.

7. A korhatár elõtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülõ személyek öregségi nyugdíja

18. § (1) Ha a korhatár elõtti ellátásban részesülõ személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár

betöltésének napjától a korhatár elõtti ellátásnak a 4. § (2) bekezdése szerinti csökkentés nélküli összegét öregségi

nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

(2) Ha a szolgálati járandóságban részesülõ személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár

betöltésének napjától a szolgálati járandóság csökkentések nélküli teljes összegét öregségi nyugdíjként kell

továbbfolyósítani.

(3) Az öregségi nyugdíj (1) vagy (2) bekezdés szerinti folyósítása esetén a nyugdíjas – a nyugdíjkorhatár betöltését követõ

hat hónapon belül – a nyugdíjmegállapító szervtõl kérheti az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását,

ha a korhatár elõtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülés idõtartama alatt legalább 365 nap szolgálati

idõt szerzett. Az öregségi nyugdíj összegét – az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdõdõen – abban

az esetben lehet ismételten megállapítani, ha az így megállapított öregségi nyugdíj magasabb az (1), illetve

(2) bekezdés szerint folyósított összegnél.

(4) A korhatár elõtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülõ személy halála esetén a hozzátartozói

nyugellátások megállapítása során az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy ahol

az (1)–(3) bekezdés az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését említi, azon az elhunyt jogszerzõ halálát kell érteni.

8. A szolgálati nyugdíj rögzítése

19. § A szolgálati nyugdíj összegét 2011. december 31-ével, a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos

szolgálatinyugdíj-megállapítási szabályai szerint, 2012. december 31-éig – annak folyósítása nélkül – meg kell

állapítani, illetve újból meg kell állapítani (nyugdíjrögzítés) annak, aki

a) 2011. december 31-én a Hszt., illetve a Hjt. szerinti hivatásos állomány tagja,

b) a 3. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozik, és

c) a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri a

25 évet.

20. § Azoknak a 3. § (2) bekezdés b) pontjának hatálya alá nem tartozó személyeknek, akik folyósítás nélkül megállapított

vagy rögzített szolgálati nyugdíjjal rendelkeznek, az öregségi nyugdíj megállapítása során kérelemre a megállapított

vagy rögzített szolgálati nyugdíjnak az idõközi nyugdíjemelésekkel növelt összegét, több megállapított vagy rögzített
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szolgálati nyugdíj esetén a magasabb összeget kell öregségi nyugdíjként megállapítani, illetve a 18. § (1) vagy

(2) bekezdésében foglaltak szerint továbbfolyósítani, és ezt az összeget kell a hozzátartozói nyugellátások

megállapítása során figyelembe venni.

9. A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság fedezete

21. § (1) A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság költségeinek, valamint a korhatár elõtti ellátással és a szolgálati

járandósággal kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetét a központi költségvetés biztosítja.

(2) E törvény rendelkezéseire hivatkozással a 2011. december 31-én hatályos szabályokban foglaltakhoz képest a

korengedményes nyugdíjra megállapodást megkötõ munkáltató fizetési kötelezettsége nem növelhetõ és a

munkáltató visszatérítésre nem tarthat igényt.

10. Felhatalmazó rendelkezés

22. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság

megállapításának, folyósításának, szüneteltetésének és megszüntetésének részletes eljárási szabályait.

11. Hatályba léptetõ rendelkezések

23. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 64. § (2) bekezdése és a 104. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 12–28. alcím és a 30–42. alcím 2012. január 2-án hatályát veszti. A 29. alcím és a 43. alcím 2013. január 2-án hatályát

veszti.

12. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

24. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15. pontjában az „igénybevételével” szövegrész helyébe

az „ , a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék

igénybevételével” szöveg lép.

13. A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

25. § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 30. § (1) bekezdése

a következõ e) ponttal egészül ki:

[Az álláskeresõ kérelmére nyugdíj elõtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell megállapítani, ha]

„e) korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban

nem részesül.”

26. § (1) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/A. § (2) bekezdése

a következõ j) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott szervek a jogszabályban meghatározott feladataik ellátásával összefüggésben

a következõ adatok nyilvántartására jogosultak:]

„j) az arra vonatkozó adatok, hogy az álláskeresõ korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti

életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e.”

(2) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/A. §-a a következõ

(11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az állami foglalkoztatási szerv – a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatok és a TAJ megküldésével – hivatalból

értesíti a nyugdíjfolyósító szervet, ha korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti

életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülõ személynek állapít meg vagy szüntet meg álláskeresési

járadékot.”
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27. § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés i) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„i) öregségi nyugdíjra jogosult személy: aki

ia) az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik, vagy

ib) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése elõtt öregségi nyugdíjban részesül, vagy

ic) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított

öregségi nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti

nyugdíjban, öregségi járadékban vagy növelt összegû öregségi járadékban részesül,”

28. § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

a) 30. § (1) bekezdés d) pontjában az „idõvel” szövegrész helyébe az „idõvel, és” szöveg,

b) 39. § (2) bekezdés f) pontjában a „korengedményes nyugdíjak” szövegrész helyébe a „korengedményes nyugdíj

helyébe lépõ korhatár elõtti ellátás” szöveg

lép.

29. § Hatályát veszti a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

a) 39. § (3) bekezdés a) pontjában az „az elõnyugdíj,” szövegrész,

b) 58. § (5) bekezdés h) pontjában az „a társadalombiztosítási jogszabályok által egyes munkakörökben biztosított

korkedvezmény figyelembevételével,” szövegrész.

14. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

30. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 80. § (2) bekezdésében a „korengedményes

nyugdíjat” szövegrész helyébe a „korengedményes nyugdíjat és a helyébe lépõ korhatár elõtti ellátást” szöveg lép.

15. A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

31. § A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 95. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A végkielégítésnek a (4) bekezdésben meghatározott mértéke háromhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a

munkavállaló munkaviszonya az (1) bekezdésben meghatározott módon az öregségi nyugdíjra való jogosultság

[87/A. § (1) bekezdés a) pont] megszerzését megelõzõ öt éven belül szûnik meg. Nem illeti meg az emelt összegû

végkielégítés a munkavállalót, ha az e bekezdésben foglaltak alapján korábban már emelt összegû végkielégítésben

részesült.”

32. § Hatályát veszti a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 65. § (3) bekezdés c) pontjában az „ , illetve

a korengedményes nyugdíjazásra” szövegrész.

16. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

33. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha)

„g) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt

feltételt a felmentési idõ leteltekor teljesítõ köztisztviselõ kérelmezi.”

34. § Hatályát veszti a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

a) 17. § (2) bekezdés f) pontja,

b) 17. § (9) bekezdése,

c) 19. § (2) bekezdésében a „vagy a korkedvezményes öregségi nyugdíjra” szöveg,

d) 49/E. § (7) bekezdésében az „f) vagy” szövegrész.
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17. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

35. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a 30/A–30B. §-ban foglalt korlátozással – felmentéssel akkor szüntetheti

meg, ha)

„f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt

feltételt a felmentési idõ leteltekor teljesítõ közalkalmazott kérelmezi.”

36. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

a) 16. § (2) bekezdés d) pontjában az „a korengedményes nyugdíjazásra és” szövegrész,

b) 30. § (1) bekezdés e) pontja,

c) 37. § (7) bekezdésében a „vagy a korkedvezményes öregségi nyugdíjra” szövegrész,

d) 78. § (3) bekezdésében az „ , e)” szövegrész.

18. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása

37. § A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 1. § (4) bekezdésében a „nyugdíjasnak

minõsülõ” szövegrész helyébe a „nyugdíjasnak minõsülõ, vagy legkésõbb a munkaviszony megszûnését követõ

naptól kezdõdõen korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy átmeneti

bányászjáradékban részesülõ (a továbbiakban együtt: nyugdíjas)” szöveg lép.

19. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

38. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontjában az „öregségi

nyugdíj” szövegrész helyébe az „öregségi nyugdíj, a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti

életjáradék, az átmeneti bányászjáradék” szöveg lép.

20. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

39. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49. §-a a következõ 46. és 47. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„46. Biztosítással járó jogviszony:

a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó

jogviszony,

b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozó

személy esetén EGT-államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó

jogviszonynak megfelelõ jogviszony,

c) a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén – ha az egyezmény eltérõen

nem rendelkezik – a szerzõdõ államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó

jogviszonynak megfelelõ jogviszony.

47. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam,

továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl

szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági

Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.”

40. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény VI. RÉSZE a következõ 49/B. és 49/C. §-sal egészül ki:

„49/B. § (1) Átmeneti bányászjáradékra jogosult az a személy, aki

a) bányavállalkozónál föld alatti munkakörben

aa) legalább huszonöt év, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint figyelembe vehetõ szolgálati

idõt szerzett, vagy
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ab) legalább 5000 – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint szolgálati idõként figyelembe vehetõ –

mûszakot töltött el azzal, hogy a mecseki ércbányászatban elért mûszakszámnak az 1,67-szeresét, a mecseki

szénbányászatban elért mûszakszámnak pedig az 1,25-szörösét kell a mûszakszám meghatározása során figyelembe

venni,

b) az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,

c) azon a napon, amelytõl kezdõdõen az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban

nem áll, és

d) azon a napon, amelytõl kezdõdõen az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, a szociális igazgatásról és szociális

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban – az özvegyi

nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a

nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel

azonos típusú ellátások kivételével – nem részesül.

(2) 2012. január 1-jétõl – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – átmeneti bányászjáradékként

kell továbbfolyósítani annak az 1950. évben vagy azt követõen született, bányásznyugdíjban részesülõ, a korhatár

elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi

CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontjának hatálya alá nem tartozó személynek a bányásznyugdíját, aki

2011. december 31-én rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott szolgálati idõvel vagy mûszakszámmal,

az átmeneti bányászjáradék szüneteltetésére vonatkozó szabályok figyelembevételével.

(3) Az átmeneti bányászjáradékot a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-ában

foglaltak szerint kell emelni.

49/C. § (1) Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, az

igényérvényesítésre, az átmeneti bányászjáradék megállapítására, folyósítására, a szolgálati idõ meghatározására és

számítására, az átmeneti bányászjáradékra jogosító idõ megállapítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek

viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, a tartozás

elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre

az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra

vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon átmeneti bányászjáradékot kell érteni.

(2) Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, az átmeneti

bányászjáradék szüneteltetésére, megszûnésére és fedezetére, a megszûnéssel kapcsolatos jogkövetkezményekre,

valamint az átmeneti bányászjáradékban részesülõ személyek öregségi nyugdíjára a korhatár elõtti ellátásra

vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol a korhatár elõtti ellátásra vonatkozó szabály

korhatár elõtti ellátást említ, azon átmeneti bányászjáradékot kell érteni.”

41. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdése a következõ v) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány)

„v) az átmeneti bányászjáradék megállapításának, folyósításának, szüneteltetésének és megszüntetésének eljárására”

(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történõ megállapítására.)

21. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

42. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 19. § (5) bekezdésében a „nyugállományba” szövegrész helyébe

a „nyugállományba – ideértve azt is, aki legkésõbb a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony megszûnését követõ

naptól kezdõdõen korhatár elõtti ellátásban részesül –” szöveg lép.

22. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

43. § Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 2. § (5) bekezdésének a) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában a kiegészítõ nyugdíjpénztárnál)

„a) nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az

az idõpont, amelytõl a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban,

balettmûvészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által

folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben
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(nyugdíjban), növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj elõtti álláskeresési segélyben

részesül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idõ idõtartamától függetlenül jogosulttá válik a

nyugdíjszolgáltatásra;”

23. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

44. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 67. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az adós társadalombiztosítási nyugellátásából, korhatár elõtti ellátásából, szolgálati járandóságából,

balettmûvészeti életjáradékából és átmeneti bányászjáradékából (a továbbiakban együtt: nyugellátás) legfeljebb

33 százalékot lehet levonni.”

24. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról

szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

45. § Hatályát veszti a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról

szóló 1994. évi LXIV. törvény

a) 13/A. §-a,

b) 13/B. § (1) bekezdésében az „ , illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt” szövegrész,

c) 19. § (3) bekezdésében az „öregségi nyugdíja, valamint” szövegrész.

25. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

46. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 23. pont a) és b) alpontja helyébe a következõ

rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ: nyugdíj:)

„a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátások és hozzátartozói

nyugellátások, a rehabilitációs járadékról szóló törvényben meghatározott rehabilitációs járadék, továbbá a

foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított nyugdíj elõtti

munkanélküli-segély, álláskeresési segély, ha annak megállapítására a magánszemélyre irányadó öregségi

nyugdíjkorhatár öt évet meg nem haladó idõtartamon belüli betöltésére is figyelemmel került sor;

b) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló

törvényben meghatározott korhatár elõtti ellátás és szolgálati járandóság;”

(2) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 23. pont g) és h) alpontja helyébe a következõ

rendelkezések lépnek:

(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ: nyugdíj:)

„g) a Kiváló és Érdemes Mûvészeket, valamint a Népmûvészet Mestereit és özvegyüket megilletõ, törvényben

meghatározott járadék (nyugdíj-kiegészítés), az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos

foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben meghatározott balettmûvészeti életjáradék, valamint a Magyar

Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás;

h) a bányászatról szóló törvényben meghatározott átmeneti bányászjáradék, a nyugdíjas bányászok

szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló kormányrendelet alapján folyósított pénzbeli szénjárandóság,

valamint ugyanezen kormányrendelet szerint a pénzbeli szénjárandóságra jogosult magánszemély – a jogosult

elhalálozása esetén a kormányrendeletben meghatározott közeli hozzátartozója – számára a jogosult volt

munkáltatója, vagy a munkáltató jogutódja által folyósított pénzbeli szénjárandóságnak a kormányrendeletben

meghatározott mértéket meg nem haladó része;”

26. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

módosítása

47. § A Hszt. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) E törvény rendelkezéseit a fegyveres szervek szerzõdéses állományú tagjaira, továbbá – a rájuk vonatkozó

mértékben – a hivatásos állományból nyugállományba helyezett vagy nyugállományba vonult személyekre, valamint
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a törvényben meghatározott esetben és körben a fegyveres szervek hivatásos, szerzõdéses és nyugállományú

tagjainak hozzátartozóira, továbbá a szolgálati járandóságban részesülõkre és hozzátartozóikra is alkalmazni kell.”

48. § A Hszt. a „Pályázati rendszer” alcímet megelõzõen a következõ alcímmel és 44/A. §-sal egészül ki:

„Nyugdíj elõtti rendelkezési állomány

44/A. § (1) A hivatásos állomány tagját a hivatásos szolgálat felsõ korhatárának elérése elõtt öt évvel, kérelmére vagy

– a munkáltató érdekkörében felmerült okból, beleegyezésével – a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró erre irányuló

döntése alapján nyugdíj elõtti rendelkezési állományba kell helyezni, ha legalább 30 év szolgálati viszonyban töltött

idõvel rendelkezik.

(2) A hivatásos állomány nyugdíj elõtti rendelkezési állományba helyezett tagja

a) csak veszélyhelyzet, megelõzõ védelmi helyzet, rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején hívható szolgálatba,

b) arra az idõtartamra, amíg nem hívják szolgálatba, a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított

illetménye megegyezik azzal az összeggel, amely a nyugdíj elõtti rendelkezési állományba helyezéskor öregségi

nyugdíjként megilletné – figyelembe véve a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti

ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényben foglaltakat is –, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte

volna,

c) szolgálatba hívása idõtartamára a ténylegesen betöltendõ beosztása szerinti, de legalább az utolsó havi

illetményének megfelelõ díjazásra jogosult,

d) szabadságra nem jogosult, kivéve, ha szolgálatba hívják, amelynek tartamára tekintettel az éves szabadság

idõarányosan illeti meg.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti összegrõl a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárót annak kérelmére a

nyugdíjmegállapító szerv tájékoztatja. A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott illetmény emelésének mértéke

megegyezik az öregségi nyugdíjemelés mértékével.”

49. § A Hszt. 52. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„52. § A hivatásos szolgálat felsõ korhatára megegyezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben

meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárral.”

50. § A Hszt. 56. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A hivatásos állomány nõ tagjának szolgálati viszonyát kérelmére felmentéssel meg kell szüntetni, ha rendelkezik

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.) 18. §

(2a)–(2d) bekezdése szerinti jogosultsági idõvel.”

51. § A Hszt. 59. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A törvény erejénél fogva szûnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya)

„a) a hivatásos szolgálat felsõ korhatárának elérése;”

(miatt.)

52. § A Hszt. az „Az elõmenetel feltételei” alcímet megelõzõen a következõ alcímmel és 70/A. §-sal egészül ki:

„Könnyített szolgálat

70/A. § (1) A hivatásos állomány tagját, ha betöltötte 52. életévét és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban

töltött idõvel rendelkezik, kérelmére – amennyiben részére a fegyveres szervnél könnyített szolgálatban

foglalkoztatottak által betölthetõ munkakör felajánlható – könnyített szolgálat formájában kell foglalkoztatni.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában

a) a szolgálati viszonyban töltött idõbe be kell számítani az 1996. augusztus 31-ét követõ hivatásos állományba vételt

közvetlenül megelõzõen fegyveres szervnél, a Magyar Honvédségnél vagy a miniszter által vezetett minisztériumnál

2012. január 1-je elõtt megszakítás nélkül közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban eltöltött

idõt azzal, hogy e jogviszonyokban eltöltött idõ ötven százalékos mértékben vehetõ figyelembe, továbbá

b) az e törvény alapján létesített szerzõdéses jogviszonyban eltöltött idõt is szolgálati viszonyban töltött idõnek kell

tekinteni.

(3) Könnyített szolgálat ellátása esetén a szolgálatteljesítési idõ heti 35 óra, túlszolgálat nem rendelhetõ el.

A könnyített szolgálatot 06.00 és 22.00 óra között kell teljesíteni.
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(4) A könnyített szolgálatban történõ foglalkoztatás megkezdésekor a hivatásos állomány könnyített szolgálatban

foglalkoztatott tagjának illetményét a könnyített szolgálatot megelõzõ utolsó havi illetménye alapján számított

távolléti díjnak megfelelõ összegben kell megállapítani. Az így megállapított illetmény a könnyített szolgálat

idõtartama alatt nem csökkenhet.

(5) A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthetõ munkaköröket a miniszter határozza meg.”

53. § A Hszt. XVII. Fejezete a következõ 205/A. §-sal egészül ki:

„205/A. § A 204. és 205. §-ban meghatározott rendelkezéseket a szolgálati járandóságban részesülõkre is megfelelõen

alkalmazni kell.”

54. § A Hszt. 264/C. §-át megelõzõ alcíme és 264/C–264/F. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezések lépnek:

„Különleges foglalkoztatási állomány

„264/C. § (1) Ha az öregségi nyugdíjkorhatár elérése elõtt a szolgálati járandóságra jogosult

a) vállalja, hogy hivatásos szolgálati viszony keretében a különleges foglakoztatási állományban (a továbbiakban:

szenior állomány) teljesít szolgálatot,

b) megfelel a miniszter által meghatározott alkalmassági követelményeknek, és

c) a szolgálati járandóságát a különleges foglalkoztatási állomány idejére szünetelteti,

kérelmére – függetlenül attól, hogy melyik fegyveres szervnél vagy a Magyar Honvédségnél állt fenn szolgálati

viszonya – a rendõrség különleges foglalkoztatási állományába kell venni.

(2) A szenior állományba tartozó szolgálati beosztást nem lát el.

(3) A szenior állományban történõ foglalkoztatásra a rendõrség és a szolgálati járandóságra jogosult határozott idejû

szerzõdést köt, amely alapján az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig foglalkoztatható.

(4) A szenior állományban foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított

illetménye nem lehet alacsonyabb a részére a szenior állományba vétel elõtt folyósított szolgálati járandóságnak

– a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló

2011. évi CLXVII. törvény 5. § (2)–(5) bekezdése szerinti csökkentés nélkül számított – összegénél, és el kell, hogy érje

a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér havi összegének 150 százalékát. Az illetményemelés mértéke megegyezik

az öregségi nyugdíjemelés mértékével.

(5) Szenior állományba vételkor a szolgálati idõt a szolgálati nyugállományba helyezéskor elismert hivatásos szolgálati

idõ alapján kell megállapítani.

264/D. § (1) A szenior állomány tagja – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – fegyver nélküli szolgálatot lát el.

(2) A szenior állományban foglalkoztatott szolgálatteljesítési ideje heti 35 óra, részére túlszolgálat nem rendelhetõ el,

a szolgálatot 06.00 és 22.00 óra között kell teljesíteni.

(3) A szenior állomány tagját a szolgálati feladataira figyelemmel megállapított felszereléssel kell ellátni.

(4) Kihirdetett veszélyhelyzet, megelõzõ védelmi helyzet, rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején a szenior

állományban foglalkoztatottra a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók.

264/E. § A szenior állományban foglalkoztatott a hivatásos szolgálati viszony létesítését követõen, a tényleges

szolgálat megkezdése elõtt, a szolgálati feladatok jellegének megfelelõ képzésben részesül.

264/F. § (1) A szenior állományban foglalkoztatott szolgálati viszonya az öregségi nyugdíjkorhatár elérése elõtt is

megszûnik

a) a szenior állomány tagjának kérelmére, vagy

b) ha a szenior állomány tagja nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének vagy a szenior állomány tagjára

vonatkozó egészségi, fizikai és pszichikai követelményeknek.

(2) A szenior állományban foglalkoztatott szolgálati viszonyának megszüntetésére irányuló kérelemben meg kell

jelölni a szolgálati viszony megszüntetésének idõpontját. A kérelmet a szolgálati viszony megszüntetésének

idõpontját megelõzõen legalább 60 nappal be kell nyújtani.

(3) Ha a szenior állomány tagjának szolgálati viszonya kérelemre szûnik meg, a szenior állományba egy alkalommal

visszavehetõ.

(4) Megüresedett szolgálati beosztás betöltésénél a szenior állomány tagját – ha megfelel a 64. §-ban meghatározott

feltételeknek – elõnyben kell részesíteni.”
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55. § A Hszt. XXVI. Fejezete a következõ 341/D. §-sal egészül ki:

„341/D. § A hivatásos állomány tagjának szolgálati idejét 2011. december 31-ével az akkor hatályos szabályok szerint

meg kell állapítani és rögzíteni kell. A szolgálati idõ rögzítését 2012. április 30-áig kell elvégezni, és errõl a hivatásos

állomány tagját írásban tájékoztatni kell. Az így rögzített szolgálati idõt a nyugdíj elõtti rendelkezési állomány, a

felmentési idõ, a végkielégítés, a könnyített szolgálat, a pótszabadság mértéke és a jubileumi jutalom szempontjából

kell szolgálati viszonyban töltött idõnek elismerni.”

56. § (1) A Hszt. 342. § (2) bekezdés 20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általa irányított vagy felügyelt fegyveres szerv tekintetében rendeletben

szabályozza:)

„20. a szenior állományba vétel fizikai, pszichikai és egészségi feltételeit, a ruházati ellátási normát és a felszerelést;”

(2) A Hszt. 342. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a könnyített szolgálat teljesítésének feltételeit, a könnyített szolgálatban

foglalkoztatottak által betölthetõ munkaköröket, valamint az e körbõl kizárt tevékenységeket és kapcsolódó

mentesítéseket rendeletben – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a polgári hírszerzõ szolgálat esetében

utasításban – állapítsa meg.”

57. § A Hszt.

a) 56. § (1) bekezdés c) pontjában a „szolgálati nyugellátásra szerzett jogosultságot” szövegrész helyébe az „a Munka

Törvénykönyvérõl szóló törvény megfelelõ alkalmazásával nyugdíjasnak minõsül” szöveg,

b) 63. § (6) bekezdés a) pontjában a „nyugellátásra jogosult” szövegrész helyébe az „a Munka Törvénykönyvérõl

szóló törvény megfelelõ alkalmazásával nyugdíjasnak minõsül, szolgálati járandóságra jogosult, vagy az 56. §

(7) bekezdése alapján a felmentését maga kérte” szöveg,

c) 64. § (1) bekezdésében a „felmentéssel szüntették meg” szövegrész helyébe a „felmentéssel vagy az 59/A. §

(1) bekezdése alapján közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyba történõ áthelyezéssel szüntették meg” szöveg,

d) 64. § (5) bekezdésében a „nyugállományba helyezett” szövegrész helyébe a „szolgálati járandóságban részesülõ

volt” szöveg, a „nyugellátásának” szövegrész helyébe a „járandóságának” szöveg,

e) 81. § (1) bekezdésében a „nyugállományba helyezéssel” szövegrész helyébe a „nyugállományba vonulással”

szöveg, az „elérésével vagy azt követõen” szövegrész helyébe az „elérésével” szöveg,

f) 181. § (3) bekezdésében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:

Tny. tv.)” szövegrész helyébe a „Tny. tv.” szöveg,

g) 204. § (1) bekezdésében a „nyugállományba helyezett” szövegrész helyébe a „nyugállományba helyezett vagy

nyugállományba vonult” szöveg,

h) 7. számú melléklete XII. pontjában a „nyugállományba helyezés ideje” szövegrész helyébe a „nyugállományba

helyezés, nyugállományba vonulás ideje” szöveg

lép.

58. § Hatályát veszti a Hszt.

a) 43. § (3) bekezdésében a „szolgálati vagy” szövegrész,

b) 52/A. §-a és az azt megelõzõ alcím,

c) 53. §-át megelõzõ alcímben az „egyéb” szövegrész,

d) 55. § (3) bekezdésében az „– a szolgálati nyugdíjra, valamint a szolgálati idõ kedvezményes számítására vonatkozó

jog kivételével –” szövegrész,

e) 56. § (4) bekezdése,

f) 58/A. §-ában a „ , ha szolgálati nyugdíjra még nem jogosult” szövegrész,

g) 61. § (2) bekezdés e) pontja,

h) 61/A. §-a,

i) 63. § (6) bekezdés b) pontjában az „és nyugdíjjogosultságot nem szerzett” szövegrész,

j) 64. § (1) bekezdésében az „– amennyiben a hivatásos állomány tagjára vonatkozó felsõ korhatár eléréséig

a szolgálati nyugdíjjogosultság 182. § (2) bekezdésben meghatározott feltételek szerint megszerezhetõ –”

szövegrész,

k) 182–184. §-a és a 182. §-t megelõzõ alcím,

l) 192. §-a,
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m) 192/A. § (1) bekezdése,

n) 264/G–264/L. §-a,

o) 300. § (1) bekezdés d) pontja,

p) 326. § (1) bekezdésében az „ , a nyugdíjjogosultság, a nyugdíj mértéke” szövegrész,

q) 326. § (2) bekezdése,

r) 326/A. §-ában az „ , a nyugdíjjogosultság és a nyugdíj mértéke” szövegrész,

s) 328. § (1)–(3) bekezdése,

t) 328. § (4) bekezdésében „az (1) bekezdésben meghatározottakon túl” szövegrész,

u) 329. §-a,

v) 331. §-a,

w) 341. §-a,

x) 342. § (1) bekezdés d) pontjában a „ , valamint a szolgálati idõ kedvezményes számítására jogosító, fokozott

igénybevétellel járó szolgálati beosztások meghatározását – azonos megnevezésû szolgálati beosztások esetén

a szakterület vagy az ellátandó feladat megjelölésével – a 329. § (1) bekezdés c) pontja alapján, valamint a

jogosultság megállapításának szabályait” szövegrész.

27. A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

59. § A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a jogsértést korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy átmeneti

bányászjáradékban részesülõ személynek a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges

jognyilatkozat hiányában történõ foglalkoztatásával követik el, a munkaügyi hatóság a jogsértést megállapító jogerõs

határozatát közli a korhatár elõtti ellátást, illetve a szolgálati járandóságot megállapító szervvel.”

28. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

60. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/B. § (1) bekezdés b) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek

gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki)

„b) nyugellátásban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban, átmeneti

bányászjáradékban, idõskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerû rendszeres szociális

ellátások emelésérõl szóló jogszabály hatálya alá tartozik.”

29. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

61. § A Tbj. 4. § f) pont 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában saját jogú nyugdíjas az a természetes személy, aki)

„1. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a 14. §

(3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott saját jogú nyugellátásban, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány

által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben

(nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegû

öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,”

62. § (1) A Tbj. 16. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az e törvény szerint biztosított, illetõleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra

jogosult személyeken túl – az, aki)

„e) bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesül,”
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(2) A Tbj. 16. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az e törvény szerint biztosított, illetõleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra

jogosult személyeken túl – az, aki)

„g) Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, felekezettõl nyugdíjban vagy a Magyar Alkotómûvészeti

Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi vagy rokkantsági

nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,”

(3) A Tbj. 16. § (1) bekezdése a következõ u) és v) ponttal egészül ki:

(Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az e törvény szerint biztosított, illetõleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra

jogosult személyeken túl – az, aki)

„u) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló

törvény alapján korhatár elõtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül,

v) az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben

meghatározott balettmûvészeti életjáradékban részesül.”

63. § A Tbj. 44/A. § (4) bekezdésében a „korengedményes nyugdíjban” szövegrész helyébe a „korhatár elõtti ellátásban,

szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotómûvészeti

Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban” szöveg lép.

64. § (1) Hatályát veszti a Tbj.

a) 20/A. § (1) bekezdésében, 27. § (5) bekezdésében, 29. § (8) bekezdésében a „Tny. tv. szerint” szövegrész,

b) 31. § (7) bekezdése,

c) 44/A. § (3) bekezdés c) pontja.

(2) Hatályát veszti a Tbj.

a) 4. § l) pontjában a „ , valamint a korkedvezmény-biztosítási járulék” szövegrész,

b) 18. § (1) bekezdés e) pontja,

c) 19. § (6) bekezdése,

d) 20/A. §-a és az azt megelõzõ alcím,

e) 27. § (5) bekezdése,

f) 29. § (8) bekezdése.

30. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

65. § (1) A Tny. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha jogszabály kivételt nem tesz, a mezõgazdasági szövetkezeti járadékra, a mezõgazdasági szakszövetkezeti

járadékra és a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû járadékára a társadalombiztosítási

nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

(2) A Tny. 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Európai Közösségek tisztviselõinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási

feltételeirõl szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (a továbbiakban: SR.) VIII. melléklet

11. cikk (1) bekezdése alapján erre jogosult személy kérheti a szerzett nyugdíjjogosultság biztosításmatematikai

egyenértékének a Nyugdíjbiztosítási Alapnak történõ átadását. Az SR. VIII. melléklet 11. cikk (1) és (2) bekezdésének

végrehajtásához szükséges egyéb szabályokról külön törvény rendelkezik.”

66. § A Tny. 68. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„68. § (1) A biztosított (volt biztosított) – legfeljebb naptári évenként egyszer – a nyugdíj-megállapító szervtõl kérheti

a szolgálati idejének, nõ esetén a 18. § (2b)–(2d) szerinti jogosultsági idejének megállapítását.

(2) A kérelemhez csatolni kell a biztosított által feltüntetett, a nyugdíj-megállapító szerv nyilvántartásában nem, vagy

eltérõ tartalommal szereplõ szolgálati idõre, jogosultsági idõre vonatkozó, az igénylõ rendelkezésére álló igazolásokat,

okiratokat.

(3) A nyugdíj-megállapító szerv az elismert szolgálati idõt, jogosultsági idõt határozatban állapítja meg.”
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67. § A Tny. 83/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, a 18. § (2a)–(2d) bekezdése alapján megállapított, vagy a korhatár

elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi

CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján továbbfolyósított öregségi teljes nyugdíjban részesülõ személy a

tárgyévben a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítõ

tevékenységet folytat, és az általa fizetendõ nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév elsõ napján érvényes kötelezõ

legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg

elérését követõ hónap elsõ napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár

betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha a fizetendõ nyugdíjjárulék alapja

az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a

tárgyév december havi nyugellátást – a 84. § alkalmazásával – vissza kell fizetni. Ha a nyugdíjas 2007. december 31-én

nyugellátásban részesült, a 2012. június 30-át követõen szerzett jövedelem vehetõ figyelembe.”

68. § A Tny.

a) 50. § (2) bekezdés a) pontjában a „nyugellátásban” szövegrész helyébe a „nyugellátásban, korhatár elõtti

ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban” szöveg,

b) 50. § (2) bekezdés b) pontjában a „nyugellátásban” szövegrész helyébe a „nyugellátásban, korhatár elõtti

ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban” szöveg

lép.

69. § Hatályát veszti a Tny.

a) 8–8/C. §-a és a 8. §-t megelõzõ alcím,

b) 18/A–19. §-a,

c) 79. § (5) bekezdése,

d) 83/B. § (5) bekezdése,

e) 95. § (8) bekezdésében a „ , valamint a korkedvezményre és egyéb, jogszabályban meghatározott, foglalkozáshoz

kapcsolódó kedvezményre jogosító idõ” szövegrész.

31. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

70. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„b) nyugdíjkorhatár:

1. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár,

2. az az idõpont, amelytõl a pénztártag öregségi nyugdíjban, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított

ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) vagy

növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,”

32. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

71. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 47. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal

egészül ki:

(Nem jár táppénz)

„f) a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék

folyósításának az idejére, ide nem értve a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, illetve az átmeneti

bányászjáradék mellett végzett munka alapján járó táppénzt.”

72. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 49. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében

és a) pontjában a „gyermeknevelési támogatás vagy az ápolási díj” szövegrészek helyébe a „gyermeknevelési

támogatás, az ápolási díj, a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék vagy az

átmeneti bányászjáradék” szöveg lép.
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33. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

73. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából egyedülállónak kell tekinteni azt a szülõt, gyámot is, aki saját

maga, illetve akinek a házastársa, élettársa)

„d) nyugellátásban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy

átmeneti bányászjáradékban részesül, feltéve, ha nyugdíjának, ellátásának összege nem haladja meg az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs,”

74. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a

„társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján járó nyugellátást, illetve annak minõsülõ nyugellátást”

szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási nyugellátást, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint

társadalombiztosítási nyugellátással egy tekintet alá esõ ellátást, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által

folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, a Magyarországon nyilvántartásba vett

egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjat, a korhatár elõtti ellátást, a szolgálati járandóságot, a balettmûvészeti

életjáradékot, az átmeneti bányászjáradékot” szöveg lép.

34. A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény módosítása

75. § A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 3. § (7) bekezdés 3. pontjában és 41. § (1) bekezdésében a „korengedményes

nyugdíj” szövegrész helyébe a „korengedményes nyugdíj, illetve a helyébe lépõ korhatár elõtti ellátás” szöveg lép.

35. A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény módosítása

76. § A Hjt. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) E törvény rendelkezéseit – a rájuk vonatkozó mértékben – az önkéntes tartalékos katonákra, a honvéd

tisztjelöltekre, a honvéd altiszt-jelöltekre, az állományból nyugállományba helyezett vagy nyugállományba vonult

személyekre, a szolgálati járandóságban részesülõ személyekre, valamint a törvényben meghatározott esetben és

körben az állomány tagjainak hozzátartozóira és a nyugállományú vagy szolgálati járandóságban részesülõ személyek

hozzátartozóira is alkalmazni kell.”

77. § (1) A Hjt. 48. § (1) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:

(A Honvédség személyi állományába tartozó, de a Honvédségnél szolgálati beosztást be nem töltõ személyt rendelkezési

állományba kell helyezni. Ennek megfelelõen a Honvédség rendelkezési állományába tartozik,)

„n) a hivatásos állomány legalább 30 év tényleges szolgálati idõvel rendelkezõ tagja, a szolgálat felsõ korhatárának

elérése elõtt 5 évvel, de legfeljebb a szolgálat felsõ korhatáráig, a szolgálat érdekében vagy a hivatásos állomány

tagjának kérelmére (a továbbiakban: nyugdíj elõtti rendelkezési állomány).”

(2) A Hjt. 48. §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A hivatásos állomány nyugdíj elõtti rendelkezési állományba helyezett tagja

a) csak veszélyhelyzet, megelõzõ védelmi helyzet, rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején hívható szolgálatba,

b) arra az idõtartamra, amíg nem hívják szolgálatba, a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított

illetménye megegyezik azzal az összeggel, amely a nyugdíj elõtti rendelkezési állományba helyezéskor öregségi

nyugdíjként megilletné, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte volna,

c) szolgálatba hívása tartamára a ténylegesen betöltendõ beosztása szerinti, de legalább az utolsó havi illetményének

megfelelõ díjazásra jogosult,

d) szabadságra nem jogosult, kivéve, ha szolgálatba hívják, amelynek tartamára tekintettel az éves szabadság

idõarányosan illeti meg.

(9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti összegrõl a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárót annak kérelmére a nyugdíjmegállapító

szerv tájékoztatja.”
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78. § A Hjt. 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„55. § A szolgálat felsõ korhatára megegyezik a társadalombiztosítási szabályok szerinti öregségi nyugdíjkorhatárral.”

79. § A Hjt. 59. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A hivatásos állomány nõ tagjának szolgálati viszonyát kérelmére felmentéssel meg kell szüntetni, ha rendelkezik a

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.) 18. § (2a)–(2d) bekezdése

szerinti jogosultsági idõvel.”

80. § A Hjt. 62. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A törvény erejénél fogva szûnik meg az állomány tagjának a szolgálati viszonya:)

„f) fizikai alkalmatlansága megállapítása esetén, az e törvényben megállapított kivételekkel,”

81. § A Hjt. 69. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A szolgálati járandóságban részesülõ vagy rendvédelmi szervnél különleges foglalkoztatási állományban lévõ volt

hivatásos katona állományba az (1)–(4) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén akkor

vehetõ vissza, ha a szolgálati járandóságának folyósítását a hivatásos szolgálat idejére szünetelteti.”

82. § A Hjt. az „Az elõmenetel általános szabályai” alcímet megelõzõen az alábbi alcímmel és az azt követõ 77/A. §-sal

egészül ki:

„A könnyített szolgálat

77/A. § (1) A hivatásos állomány tagját, ha betöltötte 52. életévét és legalább 15 év tényleges szolgálati viszonyban

töltött idõvel rendelkezik, kérelmére – amennyiben részére a Honvédségnél könnyített szolgálatban foglalkoztatottak

által betölthetõ munkakör felajánlható – könnyített szolgálat formájában kell foglalkoztatni.

(2) A hivatásos állomány tagja, ha nem rendelkezik 15 év tényleges szolgálati idõvel, kezdeményezheti, hogy az

állományba vételét közvetlenül megelõzõen, a Honvédségnél vagy a rendvédelmi szerveknél 2012. január 1-je elõtt,

megszakítás nélkül közszolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban eltöltött idõk 50 százalékos mértékben

beszámításra kerüljenek. Az e számítási mód alkalmazásával elért 15 éves szolgálati idõ esetében a hivatásos állomány

52. életévét betöltött tagja a könnyített szolgálatra jogosulttá válik.

(3) Könnyített szolgálat ellátása esetén a hivatásos állomány tagja fizikai alkalmasságának vizsgálata során a miniszter

rendeletében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(4) A hivatásos állomány könnyített szolgálatot teljesítõ tagja a rendeletben meghatározott szolgálati tevékenységben

nem vehet részt, illetménye azonban a könnyített szolgálatot megelõzõ utolsó – vezetõi pótlék nélkül számított – havi

távolléti díjánál nem lehet alacsonyabb.

(5) A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthetõ munkaköröket a miniszter határozza meg.”

83. § A Hjt. 82. § (4) bekezdése a következõ második mondattal egészül ki:

„Az állomány – a 77/A. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelõ – tagjának a fizikai követelményeknek való

megfelelését a megismételt ellenõrzésen kérelemre – ha van más, általa könnyített szolgálat formájában betölthetõ

beosztás – a könnyített szolgálat követelményrendszere szerint kell megállapítani.”

84. § A Hjt. 114/A. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha az önkéntes tartalékos katona szolgálati járandóságban részesül, a szerzõdés megkötésérõl és megszûnésérõl a

Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve értesíti a nyugdíjfolyósító szervet.”

85. § A Hjt. 209. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az állomány tagja, a hivatásos állományból nyugállományba helyezett vagy szolgálati járandóságban részesülõ

személy elhalálozása esetén özvegyének (élettársának) özvegyi nyugdíj, gyermekének árvaellátás, szülõjének szülõi

nyugdíj jár.”

86. § A Hjt. XVII. Fejezete a következõ 234/A. §-sal egészül ki:

„234/A. § Az e fejezet rendelkezéseit a szolgálati járandóságban részesülõkre is megfelelõen alkalmazni kell.”
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87. § A Hjt. 235. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény rendelkezései alapján szociális gondoskodási körbe tartozik:)

„a) az állomány, a nyugállomány tagja és a szolgálati járandóságban részesülõ – kivéve, ha az utóbbiak szolgálati

viszonya az 56. § e) és f) pontja, az 59. § (2) bekezdés c) pontja vagy a 62. § (1) bekezdés d) vagy g)–k) pontja alapján

szûnt meg, illetve a 230. § (5) bekezdése alapján az egyenruha viselésétõl és rendfokozata használatától eltiltották –,

valamint azok közeli hozzátartozói;”

88. § A Hjt. a következõ 283. §-sal egészül ki:

„283. § A szolgálati idõt 2011. december 31-ével az akkor hatályos szabályok szerint meg kell állapítani és rögzíteni kell.

A szolgálati idõ rögzítését 2012. április 30-áig kell elvégezni és errõl a hivatásos állomány tagját írásban tájékoztatni

kell. Az így rögzített szolgálati idõt a nyugdíj elõtti rendelkezési állomány, a felmentési idõ, a végkielégítés, a könnyített

szolgálat, a pótszabadság mértéke és a jubileumi jutalom szempontjából kell szolgálati viszonyban töltött idõnek

elismerni.”

89. § A Hjt. 287. § (2) bekezdésének a) pontja a következõ aa) alponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza a szolgálati viszony létesítésének, módosításának,

szünetelésének, megszüntetésének, tartalmának részletes szabályait, az ezekkel összefüggõ személyügyi hatáskörök

gyakorlásának, a személyügyi igazgatásnak és nyilvántartásnak a rendjét, ideértve:)

„aa) a könnyített szolgálat teljesítésének feltételeit, a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthetõ

munkaköröket, valamint az e körbõl kizárt tevékenységeket és kapcsolódó mentesítéseket,”

90. § A Hjt.

a) 58. § (4) bekezdésében az „a szolgálati nyugdíjra, a szolgálati idõ 262. § szerinti számítására, valamint” szövegrész

helyébe a „külön törvényben foglaltak szerint a rögzített nyugdíjra és” szöveg,

b) 67. § (7) bekezdés a) pontjában a „nyugellátásra szerzett jogosultságot” szövegrész helyébe az „a Munka

Törvénykönyvérõl szóló törvény megfelelõ alkalmazásával nyugdíjasnak minõsül, szolgálati járandóságra

jogosult, vagy az 59. § (2a) bekezdése alapján a felmentését maga kérte” szöveg,

c) 202. § (3) bekezdésében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:

Tny. tv.)” szövegrész helyébe a „Tny. tv.” szöveg,

d) 222. § (1) bekezdésében a „nyugdíj-” szövegrész helyébe a „nyugdíj-, szolgálati járandóság” szöveg,

e) 224. § (7) bekezdésében a „helyezik” szövegrész helyébe a „helyezték” szöveg,

f) 225. § (3) bekezdés a) pontjában a „nyugállományba helyezettekrõl” szövegrész helyébe a „nyugállományba

helyezettekrõl és a szolgálati járandóságban részesülõkrõl” szöveg,

g) 237. § (3) bekezdésében a „nyugállomány elhunyt tagját” szövegrész helyébe a „nyugállomány elhunyt tagját

vagy a szolgálati járandóságban részesült elhunytat” szöveg,

h) 237. § (5) bekezdésében a „nyugállomány tagja” szövegrész helyébe a „nyugállomány tagja vagy a szolgálati

járandóságban részesülõ személy” szöveg,

i) 237. § (7) bekezdésében a „nyugállomány tagjának” szövegrész helyébe a „nyugállomány tagjának vagy a

szolgálati járandóságban részesülõ személy” szöveg,

j) 259. § (1) bekezdésében a „ , jubileumi jutalom, a nyugdíjjogosultság és a nyugdíj mértéke” szövegrész helyébe az

„és a jubileumi jutalom” szöveg

lép.

91. § Hatályát veszti a Hjt.

a) 47. § (2) bekezdésében a „szolgálati vagy” szövegrész,

b) 58. § (5) bekezdése,

c) 58. § (6) bekezdésében az „a 262. § szerinti szolgálati idõ számítására, valamint” szövegrész,

d) 59. § (1) bekezdés c) pontjában a „szolgálati nyugellátásra szerzett jogosultságot és” szövegrész,

e) 59. § (4) bekezdése,

f) 60. § (4) bekezdése,

g) 63. § (3) bekezdése,

h) 65. § (2) bekezdés e) pontjában a „szolgálati” szövegrész,

i) 69. § (7) bekezdése,
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j) 78. § (2) bekezdésében a „legalább a szolgálati nyugdíjjogosultság eléréséig terjedõ” szövegrész,

k) 87. § (1) és (2) bekezdése,

l) 122. § (1) bekezdésének b) pontjában az „önhibájából kívüli okból szolgálati, illetõleg rokkantsági (baleseti

rokkantsági)” szövegrész,

m) 126. § (2) bekezdésének b) pontjában a „szolgálati” szövegrész,

n) 203–206. §-a, valamint a 203., 204. és 206. §-t megelõzõ alcímek,

o) 213–214/B. §-a,

p) 215. § (1) bekezdése,

q) 261. és 262. §-a,

r) 264. § (2) bekezdésében az „és a 261.” szövegrész.

36. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

92. § Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény

a) 16. § (3) bekezdés i) pontjában a „kiegészítõ tevékenység” szövegrész helyébe a „kiegészítõ tevékenység, korhatár

elõtti ellátás, szolgálati járandóság, balettmûvészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék mellett folytatott

tevékenység” szöveg,

b) 31. § (2) bekezdés 5. pontjában a „nyugdíjas státuszáról,” szövegrész helyébe a „nyugdíjas státuszáról, illetve arról,

hogy korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy átmeneti

bányászjáradékban részesül-e, továbbá” szöveg,

c) 31. § (10) bekezdésében a „rehabilitációs járadék” szövegrész helyébe a „rehabilitációs járadék, korhatár elõtti

ellátás, szolgálati járandóság, balettmûvészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék” szöveg,

d) 31. § (15) bekezdésében a „nyugdíjas státusza” szövegrész helyébe a „nyugdíjas státusza, illetve hogy a

magánszemély korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy

átmeneti bányászjáradékban részesül-e” szöveg,

e) 52. § (4) bekezdés h) pontjában a „rehabilitációs járadékot,” szövegrész helyébe a „rehabilitációs járadékot,

korhatár elõtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettmûvészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot”

szöveg,

f) 52. § (7) bekezdés b) pont be) alpontjában a „vagy rehabilitációs járadék” szövegrész helyébe a „rehabilitációs

járadék, korhatár elõtti ellátás, szolgálati járandóság, balettmûvészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék”

szöveg,

g) 52. § (7) bekezdés e) pontjában a „nyugdíjas státusszal rendelkezõ” szövegrész helyébe a „nyugdíjas státusszal

rendelkezõ vagy korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban, átmeneti

bányászjáradékban részesülõ” szöveg,

h) 54. § (15) bekezdésében a „nyugellátás” szövegrész helyébe a „nyugellátás, illetve a korhatár elõtti ellátás,

szolgálati járandóság, balettmûvészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék” szöveg,

i) 3. számú melléklet F) pontjában a „rehabilitációs járadékot” szövegrészek helyébe a „rehabilitációs járadékot,

korhatár elõtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettmûvészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot”

szöveg, a „nyugdíj” szövegrész helyébe a „nyugdíj, korhatár elõtti ellátás, szolgálati járandóság, balettmûvészeti

életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék” szöveg, a „rehabilitációs járadék” szövegrész helyébe a „rehabilitációs

járadék, korhatár elõtti ellátás, szolgálati járandóság, balettmûvészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék”

szöveg

lép.

37. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény

módosítása

93. § A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdés

a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti határozott idõre szóló foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem szüntethetõ meg

felmentéssel a 3. § (1) bekezdés c) pontjában szereplõ okból. A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó

jogszabályokban foglaltakon túl a jogviszony megszûnik továbbá]

„a) a programban részt vevõ öregségi nyugdíjra való jogosultsága életkori, valamint szolgálati idõre vonatkozó

feltételeinek megszerzésével, vagy”
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94. § A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény a következõ

8. §-sal egészül ki:

„8. § A programban 2012. január 1-jén részt vevõ személy munkavégzésre irányuló jogviszonya – a kinevezés-, illetve

munkaszerzõdés-módosításban foglaltaktól eltérõen – akkor is az öregségi nyugdíjra való jogosultság

megszerzésének idõpontjában szûnik meg, ha ez késõbbi, mint a programba történõ belépés miatt szükségessé vált

kinevezés-, illetve munkaszerzõdés-módosításban szereplõ, a munkavégzésre irányuló jogviszony megszûnésére

meghatározott idõpont. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszony ezen idõpont elõtt

valamely, e törvényben szabályozott egyéb okból megszûnjön.”

38. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

módosítása

95. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (2) bekezdés

i) pontjában az „ellátásaival” szövegrész helyébe az „ellátásaival, a korhatár elõtti ellátással, a szolgálati járandósággal,

a balettmûvészeti életjáradékkal és az átmeneti bányászjáradékkal” szöveg lép.

39. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

96. § A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény 2. § 25. pont b) alpontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában nyugdíjkorhatár:)

„b) az az idõpont, amelytõl a tag öregségi nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban,

balettmûvészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által

folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben

(nyugdíjban) vagy növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,”

40. Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

2008. évi XCIX. törvény módosítása

97. § Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény

V. Fejezete a 43. §-t követõen a következõ 3. Címmel, valamint 43/A. § és 43/B. §-sal egészül ki:

„3. CÍM

BALETTMÛVÉSZETI ÉLETJÁRADÉK

43/A. § (1) Balettmûvészeti életjáradékra jogosult az a személy, aki

a) a Magyar Nemzeti Balettnál, a Gyõri Balettnál, a Pécsi Balettnál, a Szegedi Kortárs Balettnál vagy ezek jogelõdjeinél

összesen legalább huszonöt éven át – ide nem értve a képzés idejét – magántáncosi vagy tánckari tevékenységet

fõfoglalkozásszerûen folytatott,

b) legalább huszonöt év szolgálati idõt szerzett,

c) az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,

d) azon a napon, amelytõl kezdõdõen a balettmûvészeti életjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban

nem áll, és

e) azon a napon, amelytõl kezdõdõen a balettmûvészeti életjáradékot megállapítják, a szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban – az

özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli

ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított,

ezekkel azonos típusú ellátások kivételével – nem részesül.

(2) 2012. január 1-jétõl – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – balettmûvészeti

életjáradékként kell továbbfolyósítani annak az 1950. évben vagy azt követõen született, az egyes mûvészeti

tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján öregségi

nyugdíjban részesülõ, és a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a

szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontjának hatálya alá nem tartozó

személynek az öregségi nyugdíját, aki 2011. december 31-én rendelkezik az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott

feltétellel.
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(3) A balettmûvészeti életjáradékot a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-ában

foglaltak szerint kell emelni.

43/B. § (1) Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, az

igényérvényesítésre, a balettmûvészeti életjáradék megállapítására, folyósítására, a szolgálati idõ meghatározására és

számítására, a balettmûvészeti életjáradékra jogosító idõ megállapítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek

viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, a tartozás

elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre az

öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra

vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon balettmûvészeti életjáradékot kell érteni.

(2) Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, a balettmûvészeti

életjáradék szüneteltetésére, megszûnésére és fedezetére, valamint a balettmûvészeti életjáradékban részesülõ

személyek öregségi nyugdíjára a korhatár elõtti ellátásra vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal,

hogy ahol a korhatár elõtti ellátásra vonatkozó szabály korhatár elõtti ellátást említ, azon mûvészjáradékot kell érteni.”

98. § Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény

44. §-a következõ 53. és 54. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„53. biztosítással járó jogviszony:

a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó

jogviszony,

b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozó

személy esetén EGT-államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó

jogviszonynak megfelelõ jogviszony,

c) a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén – ha az egyezmény eltérõen

nem rendelkezik – a szerzõdõ államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó

jogviszonynak megfelelõ jogviszony,

54. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam,

továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl

szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági

Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.”

99. § Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény

47. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

„c) határozza meg a balettmûvészeti életjáradék megállapításának, folyósításának, szüneteltetésének és

megszüntetésének részletes eljárási szabályait.”

41. A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosítása

100. § A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 8. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A kormánytisztviselõi jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha)

„h) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt

feltételt a felmentési idõ leteltekor teljesítõ kormánytisztviselõ kérelmezi.”

101. § A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 57. § (2) bekezdésében a „(4)–(6)” szövegrész helyébe

az „(5) és (6)” szöveg lép.

102. § Hatályát veszti a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény

a) 8. § (2) bekezdés g) pontja,

b) 8. § (8) bekezdése,
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c) 10. § (4) bekezdése,

d) 23. § (6) bekezdésében a „g) vagy” szövegrész.

42. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló

2010. évi XC. törvény módosítása

103. § Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény

9. § (1) és (1a) bekezdésében a „nyugellátás” szövegrész helyébe a „nyugellátás, korhatár elõtti ellátás, szolgálati

járandóság, balettmûvészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék” szöveg lép.”

43. Egyéb hatályon kívül helyezõ rendelkezések

104. § (1) Hatályát veszti

a) az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 10. §-a,

b) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló

1995. évi LII. törvény,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetésérõl szóló 1991. évi

XII. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXIV. törvény,

d) az öregségi nyugdíjkorhatár emelésérõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 1996. évi

LIX. törvény,

e) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak

szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi

adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi

LXVII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi

XLIII. törvény módosításáról szóló 1999. évi LVI. törvény 38. § (3) bekezdése,

f) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és

javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló

1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi

LXXX. törvény módosításáról szóló 2000. évi XXXIII. törvény 23. § (4) bekezdése,

g) a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény 161. § (11) bekezdése,

h) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak

szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú

katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2003. évi

XLV. törvény 139. §-a,

i) az Európai Parlament magyarországi képviselõinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 7. § (3) és

(4) bekezdése,

j) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények

módosításáról szóló 2006. évi CVI. törvény,

k) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2007. évi CLVI. törvény

22. § (3)–(5) bekezdése,

l) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2009. évi XL. törvény 8. §

(5) és (7) bekezdése, valamint 9. és 10. §-a,

m) a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi

CIX. törvény 52. § (12) és (17) bekezdése,

n) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2009. évi

CXXVII. törvény,

o) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló

1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2010. évi XXIII. törvény,

p) a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet,
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q) az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.

rendelet,

r) a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm.

rendelet.

(2) Hatályát veszti

a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. törvény

4. § (3) bekezdés c) pont 4. alpontja,

b) az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény TIZENÖTÖDIK RÉSZE és 396. §-a.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete
a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § és a 3–23. §-ok tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvá-

rosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek az átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § a)–c) és e)–h) pontjában,

a 2. § tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormány-

zat egyes egészségügyi intézményeinek az átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § a) és f) pontjában, a szociális igazgatásról

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés x) pontjában, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

121. § 47. pontjában és a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés

x) pontjában,

a 24–25. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 4. § és 85. § (1) és (4) bekezdésében,

a 26. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-ának (1) bekezdése

e) pontjában,

a 27. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés e) és g) pontjában és 122. § (1) bekezdésében,

a 28. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés b) és

c) pontjában,

a 29. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés

d) pontjában,

a 30. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 31. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), c)–d), f)–g) pontjában és

(3) bekezdés b) pontjában,

a 32. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és

l) pontjában,

a 33. § tekintetében a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. §

a) pontjában,

a 34. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 35. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f), s) és w) pontjá-

ban, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekez-

dés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és c) pontjában,

a 36–37. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

a)–b) pontjában,

a 38. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 40. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosítá-

sokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,
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a 41. § tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosítá-

sokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában,

a 42. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 43. § tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés k) pontjában és

a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészség-

ügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjában,

a 44. § (10) bekezdése tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (3) bekezdés f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében,

a 39. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés

c) pontjában meghatározott feladatkörében

eljárva a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezés

1. § Átvett intézmény: a megyei önkormányzatoktól a nem egészségügyi feladatok ellátását végzõ vagy a nem

egészségügyi feladatok ellátásában közremûködõ, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei

önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló

2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján az ott meghatározottak szerint átvételre kerülõ

intézmények.

2. Az intézményfenntartó szerv kijelölése

2. § (1) Az átvett intézmények tekintetében a Kormány által intézményfenntartásra és az átvett vagyon tekintetében

vagyonkezelõi jogok gyakorlására kijelölt szerv a megyei intézményfenntartó központ.

(2) A megyei intézményfenntartó központ székhelye a megyeszékhely városban, a Pest Megyei Intézményfenntartó

Központ székhelye Budapesten van.

3. § A megyei intézményfenntartó központ szervezeti és mûködési szabályzatát a közigazgatás-szervezésért felelõs

miniszter (a továbbiakban: miniszter) a kormánymegbízott javaslata alapján normatív utasításban adja ki.

4. § A megyei intézményfenntartó központ önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

3. A kormánymegbízottnak a megyei intézményfenntartó központtal kapcsolatos feladatai és jogkörei

5. § A kormánymegbízott a megyei intézményfenntartó központ felett – a megyei intézményfenntartó központ

vezetõjének a kinevezése, felmentése és fegyelmi felelõsségre vonása kivételével – a központi államigazgatási

szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés

b)–c) és e)–i) pontjaiban meghatározott irányítási hatásköröket gyakorolja.

6. § (1) A kormánymegbízott a megyei intézményfenntartó központ felett a költségvetési irányítás tekintetében

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés d)–f, és h) pontjában meghatározott

költségvetési irányítási hatásköröket gyakorolja.

(2) A kormánymegbízott a megyei intézményfenntartó központ tekintetében

a) közremûködik a költségvetési tervezés fõ kereteit meghatározó költségvetési irányelvek elkészítésében;

b) ellenõrzi az államháztartással összefüggõ közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatok kötelezõ közzétételének,

illetve igényre történõ szolgáltatásának végrehajtását;

c) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a közfeladatok ellátására vonatkozó

követelményeket, és az erõforrásokkal (így különösen: az elõirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való

szabályszerû és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenõrzi e követelmények érvényre

juttatását;

d) megállapítja a kincstári költségvetést, valamint jóváhagyja az elemi költségvetést;
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e) gyakorolja a hatáskörébe utalt elõirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhasználási

jogköröket;

f) rendszeresen figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtásában az ezzel kapcsolatos tevékenységét,

a jóváhagyott költségvetési elõirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélyeztetése

esetén a hatáskörébe tartozó elõirányzatoknál megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve kormányzati

hatáskörbe tartozó ügyekben a Kormánynál intézkedést kezdeményez;

g) felülvizsgálja, értékeli és jóváhagyja a költségvetési beszámolót;

h) megállapítja, illetve jóváhagyja a pénzmaradványt, elõirányzat-maradványt, egyidejûleg meghatározva

a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradvány felhasználásának célját, rendeltetését;

i) kezdeményezheti a miniszter hatáskörébe tartozó költségvetési átcsoportosítást;

j) irányítja a költségvetési beszámoló elõkészítését;

k) megszervezi és ellenõrzi a feladatkörébe tartozó egyes szakmai, támogatási, illetve európai uniós vagy más

nemzetközi forrásból származó támogatásból megvalósuló programok végrehajtását, lebonyolítását;

l) beszámoltatja a vezetõket a belsõ kontrollrendszer mûködtetésérõl;

m) felügyeli a belsõ kontrollrendszer és az annak részét képezõ ellenõrzés mûködésérõl az államháztartásért felelõs

miniszter részére szóló beszámoló elõkészítését.

4. A megyei intézményfenntartó központ vezetése

7. § (1) A megyei intézményfenntartó központot a megyei intézményfenntartó központ vezetõje vezeti.

(2) A megyei intézményfenntartó központ vezetõjét a kormánymegbízott javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel.

A miniszter jogosult továbbá a megyei intézményfenntartó központ vezetõjével szemben fegyelmi eljárás

megindítására, valamint fegyelmi büntetés kiszabására. A megyei intézményfenntartó központ vezetõje feletti egyéb

munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja.

(3) A megyei intézményfenntartó központ vezetõje minisztériumi fõosztályvezetõi besorolású, határozatlan idõre

kinevezett kormánytisztviselõ.

8. § (1) A megyei intézményfenntartó központ vezetõjét távolléte vagy akadályoztatása esetén a megyei intézményfenntartó

központ vezetõ-helyettese helyettesíti.

(2) A megyei intézményfenntartó központ vezetõ-helyettesét a megyei intézményfenntartó központ vezetõjének

a javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki és menti fel, valamint jogosult vele szemben fegyelmi eljárás indítására és

fegyelmi büntetés kiszabására. A megyei intézményfenntartó központ vezetõ-helyettesének kinevezésére vonatkozó

javaslatot a kinevezést megelõzõen meg kell küldeni a miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási

államtitkárának, aki a kinevezésre javasolt személlyel szemben 15 napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy

nem nevezhetõ ki.

(3) A megyei intézményfenntartó központ vezetõ-helyettese felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás

megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a megyei intézményfenntartó

központ vezetõje gyakorolja.

(4) A megyei intézményfenntartó központ vezetõ-helyettese minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesi besorolású,

határozatlan idõre kinevezett kormánytisztviselõ.

(5) A megyei intézményfenntartó központ gazdasági vezetõjét a miniszter nevezi ki és menti fel. A gazdasági vezetõ

személyére a központ vezetõje a kormánymegbízott egyetértésével tesz javaslatot. A gazdasági vezetõ felett

– a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével –

a munkáltatói jogokat a megyei intézményfenntartó központ vezetõje gyakorolja. Amennyiben a gazdasági vezetõ

egyben a megyei intézményfenntartó központ vezetõ-helyettese, vonatkozásában a (2) bekezdésben foglaltakat nem

kell alkalmazni.

5. A munkáltatói jogok gyakorlása

9. § (1) A megyei intézményfenntartó központ kormánytisztviselõi, kormányzati ügykezelõi (a továbbiakban együtt:

kormánytisztviselõi), valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a megyei intézményfenntartó központ

vezetõje gyakorolja.
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(2) A megyei intézményfenntartó központ kormánytisztviselõjének kinevezni javasolt személyrõl a központ vezetõje

tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást követõ tizenöt napon belül kifogással

élhet. A kifogásolt személy nem nevezhetõ ki a megyei intézményfenntartó központnál kormánytisztviselõnek.

(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket értelemszerûen alkalmazni kell a megyei intézményfenntartó központ által

munkaszerzõdés vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatni kívánt személyre is.

(4) Az átvett intézmények intézményvezetõi tekintetében a munkáltatói jogokat – törvényben vagy kormányrendeletben

foglalt kivételekkel – a megyei intézményfenntartó központ vezetõje gyakorolja.

(5) Az átvett intézmények közalkalmazottai és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az átvett intézmény vezetõje

gyakorolja.

6. A megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatáskörei

10. § (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati jogszabályokban, valamint az e rendeletben

meghatározott, az átvett intézményekkel összefüggõ vagyongazdálkodási, intézmény-fenntartási feladatokat, így

különösen

a) gyakorolja a Törvény alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került nem egészségügyi intézmények

felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében irányítási, illetve

a 11. §-ban megjelölt középirányítói jogokat és feladatokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tulajdonosi

jogokat, valamint az alapítványok, közalapítványok esetében az alapítói jogokat,

b) vagyonkezelõként ellátja az a) pont szerinti intézményi vagyon tekintetében a vagyonkezelõi feladatokat.

(2) A megyei intézményfenntartó központ vezetõje a 11. §-ban meghatározott középirányítói hatásköreit, jogait és

feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.

11. § (1) A megyei intézményfenntartó központ az átvett intézmények felett az alábbi középirányítói hatásköröket gyakorolja:

a) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésére és azt megküldi a miniszternek;

b) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának részletes rendjét;

c) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elõirányzatainak felhasználására vonatkozó

irányelveket;

d) elõkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító,

megszüntetõ okiratát, illetve az alapító okirat módosítását;

e) elõkészíti és az ágazati illetékes miniszternek felterjeszti a költségvetési szervek vezetõjének, gazdasági

igazgatójának kinevezését vagy megbízását és felmentését vagy a megbízásának visszavonását;

f) jóváhagyja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát, ha annak megállapítása nem

a Kormány hatáskörébe tartozik;

g) kezdeményezheti a kormánymegbízott útján a miniszternél a Kormány hatáskörébe tartozó költségvetési

átcsoportosítást;

h) beszámoltatja az átvett intézmény vezetõjét a belsõ kontrollrendszer mûködtetésérõl;

i) vagyonkezelõként ellátja az átvett vagyon tekintetében a vagyonkezelõi feladatokat.

(2) A megyei intézményfenntartó központ az átvett – irányítása alá tartozó – intézmények tekintetében az alábbi

feladatokat látja el:

a) szervezi, irányítja és ellenõrzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket;

b) összegyûjti, ellenõrzi az intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelezõ, rendszeres és ad hoc jellegû

adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a minisztériumba;

c) ellenõrzi az államháztartással összefüggõ közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatok kötelezõ közzétételének,

illetve igényre történõ szolgáltatásának végrehajtását;

d) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a költségvetési szervek tevékenységében

a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erõforrásokkal (így különösen: az elõirányzatokkal,

a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerû és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri,

ellenõrzi e követelmények érvényre juttatását;

e) megállapítja a költségvetési szervek kincstári költségvetését, valamint jóváhagyja az elemi költségvetését, illetve

– gazdálkodó szervezet esetében – az üzleti tervét;

f) gyakorolja a hatáskörébe utalt elõirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhasználási

jogköröket;
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g) rendszeresen figyelemmel kíséri az intézmények költségvetésének (üzleti tervének) végrehajtását, a jóváhagyott

költségvetési elõirányzatok, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülésének veszélye esetén a hatáskörébe

tartozó elõirányzatoknál, intézményeknél megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve kormányzati hatáskörbe

tartozó ügyekben a kormánymegbízott útján a miniszternél intézkedést kezdeményez;

h) felülvizsgálja, értékeli és jóváhagyja a költségvetési szervek költségvetési beszámolóit;

i) megállapítja, illetve jóváhagyja a költségvetési szervek pénzmaradványát, elõirányzat-maradványát, egyidejûleg

meghatározva a kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradvány felhasználásának célját,

rendeltetését;

j) megszervezi a saját vagy az intézmények feladatkörébe tartozó egyes szakmai, támogatási, illetve európai uniós

vagy más nemzetközi forrásból származó támogatásból megvalósuló programok végrehajtását, lebonyolítását.

7. Az átadás-átvételi eljárás és a birtokbaadás szabályai

12. § (1) A Törvény 2. § (4) bekezdésében meghatározott átadás-átvételi megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) alapjául

a megyei bizottságok által a megállapodás aláírásával egyidejûleg felvett és a megyei önkormányzat közgyûlésének

elnöke által hitelesített vagyonleltár szolgál. A nem az egészségügyi intézményekre vonatkozó megállapodást

a Törvényben meghatározott felek e rendelet 1. melléklete szerinti megállapodás-minta alapján kötik meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban rendelkeznek a felek az átadás-átvétel alól kivételt képezõ intézmények,

vagyonelemek körérõl.

(3) A megállapodás alapján a vagyon tényleges átadása jegyzõkönyv felvételével történik, melyre a megállapodás

megkötését követõ egy héten belül, de legkorábban 2012. január 1-jén kerül sor.

(4) Az átadás-átvételi eljárás levezetõje a kormánymegbízott. Az átvevõ dönt az átadás-átvétel pontos helyérõl,

idõpontjáról, továbbá az átvevõn és a Törvényben meghatározott feleken kívüli jelenlévõkrõl, az átadás-átvételrõl

készített jegyzõkönyv hitelesítésének módjáról, továbbá adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott

személyrõl. A jegyzõkönyvet az átadó és az átvevõ írja alá. A jegyzõkönyv egy-egy példányát annak aláírását követõ

15 napon belül a kormánymegbízott köteles megküldeni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és – amennyiben

a megyei önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik – a Nemzeti Földalapkezelõ

Szervezet részére.

13. § (1) A megállapodásban rendelkezni kell az átvett intézmények európai uniós társfinanszírozású projektjeire vonatkozó

dokumentációnak az átadás-átvételérõl.

(2) Az átvevõ kedvezményezett az európai uniós társfinanszírozású projektek tekintetében köteles a támogatásban

érintett közremûködõ szervezetnél az átadás-átvétel idõpontjától számított 30 napon belül kezdeményezni

a támogatási szerzõdés módosítását a projekt átadás-átvételi dokumentációját mellékelve.

(3) A szerzõdésmódosításra vonatkozó kérelemben – a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai Regionális

Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

rendjérõl szóló Kormányrendelet, valamint a támogatási szerzõdés vonatkozó rendelkezései alapján – jelezni kell

minden olyan esetet, ami a támogatási szerzõdés módosítását teszi szükségessé, továbbá a módosítást megalapozó

adatokat, információkat.

(4) Az átvevõ jogutód kedvezményezettnek a költségvetési törvény 1. számú melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezet

szerinti, az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektjeinek végrehajtásához

szükséges saját forrás a mindenkor hatályos költségvetési törvény XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésû

elõirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek

sajáterõ támogatása jogcímcsoporton keresztül – szükség esetén e jogcímcsoport a Kormány jóváhagyásával történõ

felülrõl nyitásával – kerül biztosításra.

8. Hatályba léptetõ és hatályon kívül helyezõ rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–11. §, a 15. §; a 16. § (2)–(3) bekezdése, a 17–20. §, a 24–29. §; a 31–33. §, a 35. §, a 38–39. §, a 40. § (2) bekezdése és

a 42–44. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) 2012. január 1-jén hatályát veszti

a) az R3. 17/D. § (7) bekezdése,
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b) az R4. 1. § (3) bekezdése,

c) az R8. 41. § (2a) bekezdése.

(4) 2012. január 2-án hatályát veszti a rendelet 24–44. §-a.

(5) 2012. július 1-jén hatályát veszti a rendelet 17–20. §-a.

(6) 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti az R. 22. §-a és az azt megelõzõ alcím.

9. Átmeneti rendelkezések

15. § (1) A megyei önkormányzatnál az átvett intézményekkel, valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott szakmai

feladatokkal összefüggésben folyamatban lévõ ügyek tekintetében a rendelet hatálybalépését követõen a megyei

intézményfenntartó központ jár el.

(2) A megyei intézményfenntartó központ által fenntartásba átvett intézmények közül az önállóan mûködõ és

gazdálkodó költségvetési szervek 2012. április 1-jével önállóan mûködõ költségvetési szervekké alakulnak át. Ezen

idõponttól kezdve az érintett szervek tekintetében a gazdálkodással összefüggõ feladatokat a megyei

intézményfenntartó központ látja el. Az átvett intézmények közül az önállóan mûködõ költségvetési szervek

gazdálkodással összefüggõ feladatait 2012. január 1-jétõl a megyei intézményfenntartó központ látja el.

16. § (1) A megyei intézményfenntartó központ, valamint az átvett intézmények 2012. évi intézményi költségvetésének

megtervezésével kapcsolatos feladatokat a kormánymegbízott látja el.

(2) A megyei közgyûlés hivatala gazdasági vezetõjének a megyei intézményfenntartó központba történõ átkerülése

esetén a gazdasági vezetõ a megyei intézményfenntartó központ gazdasági vezetõje kinevezéséig, de legkésõbb

2012. március 31-ig látja el a gazdasági vezetõi feladatokat.

(3) A Kormány a megyei önkormányzatoktól átvett, üdülési céllal használt vagyonelemek tekintetében az üzemeltetési,

fenntartási feladatok ellátására a Humán-Jövõ 2000 Egészségmegõrzõ és Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt

Felelõsségû Társaságot jelöli ki.

17. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Tisztifõorvosi Hivatalt (a továbbiakban: OTH) jelöli ki

a Törvény 7. § (2), (4) és (6) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

(2) A Kormány véleményadásra jogosult szervként az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (a továbbiakban: OEP) jelöli ki

a Törvény 7. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

(3) A Kormány véleményadásra jogosult szervként a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési

Intézetet (a továbbiakban: GYEMSZI) jelöli ki a Törvény 7. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátására.

(4) A 18–20. § szerinti eljárások során – a 18. § (2) bekezdésében, a 20. § (1) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdésében és

(6) bekezdésében foglaltak kivételével – nem kell alkalmazni az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló

2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.).

18. § (1) A GYEMSZI a 2011. évi adatok alapján – a 20. § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével – 2012. január 31-éig

elkészíti és megküldi az OTH és az egészségügyért felelõs miniszter részére a fekvõbeteg-szakellátási kapacitások és

az azokhoz tartozó ellátási területek felosztására irányuló – (2) bekezdés szerinti – javaslatot (a továbbiakban: felosztási

javaslat). A 20. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a felosztási javaslatot 2012. február 20-áig kell az OTH és

az egészségügyért felelõs miniszter részére megküldeni.

(2) A felosztási javaslatot a Vhr.-ben meghatározott egészségügyi térségenként külön-külön, a 20. §-ban meghatározott

szempontoknak és feltételeknek megfelelõen kell elkészíteni.

19. § (1) Az OTH a felosztási javaslat kézhezvételét követõ 5 napon belül megindítja a fekvõbeteg-szakellátási kapacitások és

az ahhoz kapcsolódó ellátási területek megállapítására irányuló hatósági eljárásokat.

(2) Az OTH az eljárás megindításával egyidejûleg hirdetményi úton értesíti az ügyfeleket, azzal, hogy az eljárás

megindításáról azt az egészségügyi szolgáltatót közvetlenül postai úton kell értesíteni, amely kapacitásainak és

ellátási területeinek megállapítására az eljárás kiterjed.

(3) A Törvény 7. § (2) bekezdés alapján az OTH az eljárás során kikérheti az OEP véleményét.

(4) Az OTH – a 20. §-ban foglaltak alapján – az eljárás megindításától számított 60 napon belül dönt a kapacitások és

az ellátási területek megállapításáról. A 20. § (4) bekezdésben meghatározott esetben az ellátási terület

megállapításáról az OTH az eljárás megindításától számított 30 napon belül dönt.
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(5) A (4) bekezdés alapján hozott határozatokban a határozat alkalmazásának kezdõ idõpontjaként 2012. május 1-jét kell

megjelölni.

(6) A (4) bekezdés alapján hozott határozatokat hirdetményi úton kell közölni. Az érintett egészségügyi szolgáltatót

egyidejûleg értesíteni kell a hirdetmény kifüggesztésérõl és a határozat tartalmáról.

20. § (1) A 19. § szerinti eljárás során a kapacitást és az ahhoz tartozó ellátási területet

a) a (4) és (5) bekezdésben meghatározott esetek kivételével a Vhr. 2. mellékletében meghatározott szakmánként,

b) egészségügyi szolgáltatónként,

c) a Törvény 7. § (2) bekezdés a) pontja alapján az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi

CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 4/A. § (3) bekezdésében foglalt szempontok figyelembevételével,

d) a Törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározott szempontok figyelembevételével,

e) valamennyi egészségügyi szolgáltató tekintetében egyedi indokolással ellátva,

f) a (2)–(10) bekezdésekben meghatározottaknak megfelelõen

kell megállapítani.

(2) A 19. § alapján felosztásra kerülõ fekvõbeteg-szakellátási kapacitások mennyisége nem haladhatja meg a 2011.

december 31-én finanszírozási szerzõdéssel lekötött, valamint a finanszírozási szerzõdéssel még le nem kötött, de már

befogadott (ideértve az elõzetesen befogadott) fekvõbeteg-szakellátási kapacitások összességét. A döntés során

az eljárás megindításakor folyamatban lévõ kapacitás-átcsoportosítási és többletkapacitás-befogadási kérelmekben,

illetve pályázatokban foglaltakra tekintettel kell lenni. A felosztásra nem kerülõ kapacitások az Eftv. szerinti tartalék

részét képezik.

(3) A felosztásra kerülõ fekvõbeteg-szakellátási kapacitások jelenlegi szakmai összetétele, ellátási formája

megváltoztatható, azzal, hogy a felosztás során nem lehet a krónikus fekvõbeteg-szakellátási kapacitást aktív

fekvõbeteg-szakellátási kapacitásra változtatni, illetve ellátási forma váltásakor irányadó a Vhr.-ben meghatározott

arányszám, annak hiányában az értékarány megtartása kötelezõ.

(4) Azon ellátások esetében, amelyek a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján

csak térségi várólista alapján vehetõk igénybe, egy adott térségben valamennyi ilyen ellátást nyújtó egészségügyi

szolgáltatónak az adott ellátás tekintetében az egész térséget kell ellátási területként megállapítani.

(5) Az intenzív ellátás, a PIC és a sürgõsségi ellátás esetében – a magasabb progresszivitási szint kivételével – a Törvény 7. §

(3) bekezdés c) pontja szerinti követelményt nem kell alkalmazni, ezen esetekben az ellátási területnek meg kell

egyeznie az adott egészségügyi szolgáltató számára az aktív fekvõbeteg-szakellátásban megállapított legnagyobb

területet lefedõ ellátási területtel.

(6) A Törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti követelményt nem kell alkalmazni azon esetekben, amelyek tekintetében

a Vhr. az ellátási területnek a szakmánkénti megállapítása helyett az ellátásonkénti megállapítását írja elõ.

(7) A Törvény 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti követelményt a (4) bekezdésben meghatározott ellátások ellátási

területének megállapítása során nem kell alkalmazni.

(8) A Törvény 7. § (3) bekezdés g) pontjának alkalmazása során figyelembe kell venni az adott szakmában rendelkezésre

álló összes kapacitás mennyiségét és a szolgáltatók számát, az ellátandó területen élõ lakosság arányával

összehasonlításban. Egy adott szakmában az összlakosság arányához viszonyítottan országos átlagot kell képezni,

majd a szolgáltatók által ellátandó terület nagyságát ezen országos átlag figyelembevételével kell megállapítani.

(9) A Törvény 7. § (3) bekezdés h) pontjának alkalmazása során a kapacitás progresszivitási szintek szerinti megoszlásának

megállapításánál az OEP által megadott, a beavatkozásokat és a progresszivitás szerint differenciált betegforgalmi

adatokat kell figyelembe venni.

21. § (1) A 2011. évben az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)

176. § (5) bekezdésben meghatározott kincstári számlával rendelkezõ megyei fenntartású költségvetési szervek

pénzforgalmi számláit a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az évzárás-évnyitás keretében – intézményi

technikai számla közbeiktatásával – elõirányzat-felhasználási keretszámlává, illetve egyéb, funkciójának megfelelõ

kincstári körbe tartozó számlává minõsíti. 2012. január 2-án a 2011. évi számla záró egyenlegek az átvett költségvetési

szervek kincstári körbe tartozó számláin automatikusan jóváírásra kerülnek átvett maradványként. A technikai

számlákat a Kincstár hivatalból december hónapban megnyitja, az átvezetést követõen január hónapban

megszünteti. A számlák felett a Kincstár központilag rendelkezik.
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(2) A Kincstár a központi illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó, 2012. január 1-jével központi költségvetési szervvé

átalakuló megyei önkormányzati költségvetési szervek esetében az Ámr. 180. § (3) bekezdésben szabályozott

támogatási elõirányzat-csökkentést 2012. évben a február havi támogatási keret megállapításakor érvényesíti.

(3) A központi költségvetési körbe átvett költségvetési szervek esetében a 2012. január hónapban utalandó,

2011. december havi nettó munkabéreket – az OEP támogatásban részesülõ egészségügyi költségvetési szervek

kivételével – és a nettó munkabérbõl történõ levonásokat a Kincstár a saját megyénkénti lebonyolítási számláiról utalja

ki – a költségvetési szervek által történõ likvid fedezet elõzetes biztosítását követõen – a dolgozói számlákra.

(4) A központi költségvetési körbe átvett, központi illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó költségvetési szervek

tekintetében az Ámr. 180. § (8) bekezdésében elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget elõször 2012. február hónapban

kell teljesíteni.

(5) A kincstári körbe átvett költségvetési szerv 2012. évben a Kincstáron kívül vezetett számláiról kifizetést nem teljesíthet,

a teljesítést megelõzõen a likvid fedezetet a Kincstárban vezetett számlájára át kell utalnia.

(6) A megyei intézményfenntartó központ által fenntartásba átvett költségvetési intézmények alapító okiratának

módosítását 2012. január 30-ig kell benyújtani a Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartáshoz.

22. § (1) A megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggésben az önkormányzati körbõl kikerülõ, 2011. december

hónapban központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó intézmények esetében a december havi személyi

juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelõ, az állami adóhatóság felé teljesítendõ kötelezettségek átutalásáról 2012.

január 20-án a Kincstár a Kincstár megyei igazgatóságának technikai adószámain intézkedik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átutalás teljesítéséhez a fedezetet az önkormányzati körbõl kikerülõ intézmények

az önkormányzati nettófinanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számlák javára, legkésõbb 2012. január 19-i

értéknappal biztosítják az elõirányzat-felhasználási keretszámlájuk terhére.

(3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a fedezetet 2012. január 20-án a Kincstár

az önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos lebonyolítási számlák javára az intézmények – elõirányzat-

felhasználási keretszámlájuk – terhére, felhatalmazó levél nélkül benyújtott beszedési megbízással szedi be.

(4) A megyei önkormányzat közgyûlési hivatala valamennyi dolgozójának – függetlenül attól, hogy 2012. január 1-jétõl

mely irányító szerv alá tartozik – a 2011. december havi nettó munkabére 2012. január elején a Kincstár megyei

igazgatóságának lebonyolítási számlájáról kerül utalásra.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott kört érintõ december havi személyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelõ,

az állami adóhatóság felé teljesítendõ kötelezettségek átutalásáról 2012. január 20-án a Kincstár, a Kincstár megyei

igazgatóságának technikai adószámain az önkormányzati nettó finanszírozás keretében intézkedik.

(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott utalásokat a Kincstár a 10032000-01457254 számú Helyi önkormányzatok

kötelezettségei számla terhére megelõlegezi.

(7) A (6) bekezdés alapján megelõlegezett összeget a megyei önkormányzat és a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium (a továbbiakban: KIM), illetve a Nemzeti Erõforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) között 2011.

december 31-ig megkötött megállapodásokat követõen a munkavállalók munkavégzési helyérõl rendelkezõ,

a Kincstár megyei igazgatósága részére átadott név szerinti lista és a KIR adatszolgáltatása alapján a Kincstár megyei

igazgatósága 2012. január 18-ig megosztja.

(8) A Kincstár megyei igazgatósága által a (7) bekezdés szerint elkészített megosztás alapján az elszámolás összegét

a megyei önkormányzat és a KIM, illetve a NEFMI aláírásával igazolja, és az így megosztott összeget a KIM és a NEFMI

meghatározott szerve 2012. január 19-i értéknappal biztosítja a (6) bekezdésben meghatározott számla javára.

(9) A (8) bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a fedezetet 2012. január 20-án a Kincstár

a (6) bekezdésben meghatározott számla javára a KIM és a NEFMI meghatározott szerve – elõirányzat-felhasználási

keretszámlája – terhére, felhatalmazó levél nélkül benyújtott beszedési megbízással szedi be.

23. § A Kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából

jogutódlásnak tekintendõ.
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10. Módosító rendelkezések

24. § (1) A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkezõ

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a 21. §-t követõen a következõ alcímmel és 22. §-sal egészül ki:

„Átmeneti rendelkezés
22. § (1) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi

Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján 2012. március

31-ig megszûnõ közoktatási intézményvezetõi megbízás esetén az új magasabb vezetõi megbízásra vonatkozó

pályázati kiírást a központ 2012. január 20-ig teszi közzé. A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények

kialakításához – a pályázatnak a nevelõtestület (szakalkalmazotti értekezlet) részére történõ átadás napját követõ elsõ

munkanaptól számított – legalább tizenöt napot köteles biztosítani. A központ a pályázati dokumentáció egy

példányát javaslatával együtt, a 2. melléklet szerint kitöltött adatlappal 2012. március 19-éig megküldi az oktatásért

felelõs miniszternek.”

(2) Az R. az e rendelet 2. melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki, az R. jelenlegi mellékletének számozása 1. mellékletre

változik.

25. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és

a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl

szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Közmûvelõdési intézmény 2. melléklet szerinti tudományos munkakörben foglalkoztatott:

a) tudományos munkatársnak minõsülõ közalkalmazottja a heti munkaidõkeret 80%-ának,

b) a tudomány(ok) kandidátusa, Ph.D., illetve DLA fokozattal rendelkezõ közalkalmazottja a heti munkaidõkeret

70%-ának,

c) tudományok doktora fokozattal rendelkezõ közalkalmazottja a heti munkaidõkeret 60%-ának

megfelelõ idõtartamban köteles a munkavégzés helyén tartózkodni.”

26. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A megyei fenntartó által fenntartott intézmények intézményi térítési díját a Szociális Közlönyben közzé kell tenni,

valamint arról értesíteni kell a megyei önkormányzat fõjegyzõjét, aki gondoskodik a lakosság, valamint az ellátási

terület szerint érintett önkormányzatok tájékoztatásáról.”

27. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R3.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A fõvárosban a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõje, a megyében a kormányhivatal létrehozza és mûködteti

a pedagógusok fõvárosi, megyei állandó helyettesítési rendszerét (a továbbiakban: állandó helyettesítési rendszer), ha

a fõvárosi, megyei feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési tervben (a továbbiakban: fejlesztési

terv) foglaltak szerint erre a közoktatási intézményekben folyó pedagógiai munka zavartalan megszervezése

érdekében szükség van.”

(2) Az R3. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A fõvárosban a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõje, a megyében a megyei intézményfenntartó központ az állandó

helyettesítési rendszer mûködtetésére a közoktatásról szóló törvény 89. §-a alapján együttmûködési megállapodás

megkötését kezdeményezi.”

(3) Az R3. 8. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az állandó helyettesítési rendszerhez a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõjével, a megyei városban

a jegyzõvel, a megyében a kormányhivatallal kötött megállapodás alapján csatlakozhatnak nem állami

intézményfenntartók is.”

(4) Az R3. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A felvételi kérelmet a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõjéhez, a megyében a kormányhivatalhoz,

a megyei város esetében a jegyzõhöz lehet benyújtani.”
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(5) Az R3. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A fõvárosban a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõje, a megyében a kormányhivatal, a megyei városban a jegyzõ

nyilvántartja a helyettesítõ pedagógusokat és munkáltatói megkeresésre tájékoztatást ad a foglalkoztatás

lehetõségeirõl.”

(6) Az R3. 10. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A munkáltató a helyettesítõ pedagógus foglalkoztatásáról öt napon belül írásban tájékoztatja az állandó

helyettesítési rendszert mûködtetõ fõjegyzõt, jegyzõt vagy a kormányhivatalt.”

(7) Az R3. 10. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az állandó helyettesítési rendszer mûködésével és az igénybevételével kapcsolatos tájékoztatást a fõvárosban

a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõje, a megyében a kormányhivatal, a megyei városban a jegyzõ az érintett közoktatási

intézmények részére megküldi.”

(8) Az R3. 12. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A megyében a kormányhivatal, a fõvárosban a fõjegyzõ a fejlesztési terv alapján minden év október 15-ig az adott

év október 1-jei állapot szerint az Oktatási Hivatal által meghatározott formában a KIR-en keresztül összesítõ jelentést

készít arról, hogy az illetékességi körébe tartozó, nem megyei intézményfenntartó központ, nem települési

önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény milyen feladatellátásban, maximum mekkora gyermek- és

tanulólétszámmal, mely települési önkormányzat vagy megyei intézményfenntartó központ helyett vagy azzal

együttmûködve, milyen feladatellátási helyen, milyen jogcím alapján vesz részt a feladatellátási kötelezettségben.

Az Oktatási Hivatal az összegyûjtött adatokat jegyzék formájában a KIR honlapján közzéteszi.

(2) A kormányhivatal, a települési önkormányzat – intézményfenntartó társulás esetében a társulás székhelye szerinti

település – jegyzõje, fõjegyzõje a felvételi körzethatárok megállapításáról vagy a megváltoztatásáról szóló döntést

követõ egy hónapon belül megküldi a KIR részére a kötelezõ felvételt biztosító óvoda és iskola körzethatárait

tartalmazó döntést, jegyzõkönyvi kivonatot, valamint az e rendelet 6. számú melléklet 3. pontjában meghatározott

adatokat a 11. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint eljuttatja a KIR részére.”

(9) Az R3. 12/A. § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A közoktatási intézményt a kormányhivatal és a Magyar Államkincstár a (3)–(4) bekezdés szerint jelenti be

a KIR-be.”

(10) Az R3. 12/A § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kormányhivatal a közoktatási intézmény mûködési engedélyének vagy – ha arra nincs szükség –

a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos határozatának jogerõsítõ záradékkal ellátott példányát – a jogerõre emelkedést

követõ nyolc napon belül – küldi meg a KIR-be. A bejelentéssel egyidejûleg meg kell küldeni

a) a fenntartónak a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatására jogosító okiratát, ha a fenntartó e tevékenységet

nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el,

b) a közoktatási intézmény nyilvántartásba vételérõl szóló – jogerõsítõ záradékkal ellátott – határozatát,

c) a (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti közoktatási intézmény nem közoktatási feladatát engedélyezõ – jogerõsítõ

záradékkal ellátott – mûködési engedélyét,

d) a közoktatási intézmény egységes szerkezetû alapító okiratát.

(4) A Magyar Államkincstár a közoktatási intézmény egységes szerkezetû alapító okiratát és a törzskönyvi

nyilvántartásba vételrõl szóló igazolást a bejegyzést követõ nyolc napon belül juttatja el a KIR részére.”

(11) Az R3. 12/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az Oktatási Hivatal a (3)–(4a) bekezdésben meghatározott iratok megküldését követõ nyolc napon belül felhívja

a közoktatási intézmény fenntartóját vagy intézményvezetõjét, hogy a KIR-en keresztül, az ott meghatározott módon

adja meg a közoktatási intézmény közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatait. Az adatközléssel a fenntartó és

a közoktatási intézmény eleget tesz a közoktatásról szóló törvényben foglalt, a KIR-be történõ bejelentkezési

kötelezettségének.”

(12) Az R3. 12/C. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az adatok az internetrõl letölthetõk, illetve kinyomtathatók. Az állami, önkormányzati pedagógiai-szakmai

szolgáltató intézmények biztosítják, hogy a tájékoztató rendszer közérdekû adatokat tartalmazó adatbázisába bárki

ingyenesen betekinthessen.”

(13) Az R3. 12/F. § (3) bekezdés ad) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A teljes fenntartási költségen belül külön kell rögzíteni a közoktatási célú bevételek közül]

„ad) a közoktatási megállapodás keretében nyújtott támogatás,”
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(14) Az R3. 17/C. §-át követõ alcím és a 17/D. § (1) bekezdés helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A kormányhivatal illetékessége a közoktatási intézmény engedélyezési eljárásával kapcsolatos feladatok ellátásában

17/D. § (1) A nem a megyei intézményfenntartó központ, a nem állami és a nem települési önkormányzat által

fenntartott intézmény esetében az intézményfenntartó a közoktatási intézményének székhelye szerint illetékes

kormányhivatalhoz nyújtja be – a külön jogszabályban meghatározott módon és formában – a nyilvántartásba vétel,

a mûködési engedély iránti kérelmét.”

(15) Az R3. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

28. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és

az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendeletet

a) a Gyvt. 5. § s) pont sa) alpont szerinti állami fenntartó,

b) ha az ellátást normatív állami hozzájárulás igénybevételével biztosítja

ba) a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpont szerinti egyházi fenntartó,

bc) a Gyvt. 5. § s) pont sc)–se) alpont szerinti nem állami fenntartó

által fenntartott intézményben a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért,

átmeneti gondozásáért, valamint a gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért

fizetendõ térítési díjak megállapítására kell alkalmazni.”

(2) Az R4. 2. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A megyei fenntartó fenntartásában mûködõ intézmény esetében az intézményi térítési díjat a megyei fenntartó

állapítja meg.

(6) Az egyházi vagy nem állami fenntartó fenntartásában mûködõ intézmény esetében az intézményi térítési díjat

a fenntartó vezetõ testülete vagy a képviseletre jogosult személy állapítja meg.”

(3) Az R4. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A települési és fõvárosi önkormányzat által fenntartott intézmény intézményi térítési díjának összegérõl a jegyzõ,

a fõjegyzõ az intézmény ellátási területén élõ lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatja.”

(4) Az R4. 4. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A megyei fenntartó által fenntartott intézmények intézményi térítési díját a Minisztérium hivatalos lapjában

közzé kell tenni, valamint arról értesíteni kell a megyei önkormányzat fõjegyzõjét, aki gondoskodik a lakosság,

valamint az ellátási terület szerint érintett önkormányzatok tájékoztatásáról.”

29. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R5.) 5/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A szociális és gyámhivatal a bûnelkövetés, illetve a bûnismétlés megelõzését célzó feladata ellátása érdekében]

„a) tájékoztatást kér és nyilvántartást vezet a helyi önkormányzatok, az állami, az egyházi és a nem állami szervek,

illetve az általuk fenntartott intézmények által a bûnelkövetés, illetve a bûnismétlés megelõzése céljából indított

programokról,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek védelmét szolgáló bûnmegelõzési pályázati felhívásokat, azokról

tájékoztatja a helyi önkormányzatokat, az állami, az egyházi és a nem állami szerveket, illetve az általuk fenntartott

intézményeket és a civil szervezeteket,”

(2) Az R5. 5/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés szerinti jelentés ismertetése és a bûnmegelõzés érdekében elvégzendõ feladatok megvitatása

céljából a szociális és gyámhivatal egyeztetõ értekezletet tart. Az értekezletre meghívja a gyermekjogi képviselõt,

a települési önkormányzatok, a megyei intézményfenntartó központ (a továbbiakban: megyei fenntartó), a rendõrség,

az ügyészség, a bíróság, a drogmegelõzést, illetve drogrehabilitációt végzõ intézmények, a családsegítõ és

a gyermekjóléti szolgálatok, a gyermekvédelmi intézmények, a közoktatási intézmények, a pártfogó felügyelõi

szolgálat, a büntetés-végrehajtási intézet, a javítóintézet, valamint a bûnmegelõzésben és az áldozatvédelemben

érintett civil szervezetek képviselõit.”
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(3) Az R5. 117. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gyámhivatal határozatában megjelöli, hogy a gondozási díjat a kötelezett lakóhelye vagy ennek hiányában

tartózkodási helye szerint illetékes megyei fenntartó, fõváros esetén a fõvárosi önkormányzat számlájára kell befizetni,

és határozatát közli a megyei fenntartó vezetõjével, illetve a fõjegyzõvel is.”

(4) Az R5. 172. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények mûködési engedélyének

hivatalbóli módosítása eredményeként

a) az ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett

gyermek gondozási helye,

b) a fiatal felnõtt utógondozói ellátásának helye

tekintetében a fenntartó megváltozását, illetve a gondozási (ellátási) hely elnevezésének megváltozását a gyermek

ellátásának soron következõ felülvizsgálatakor, de legkésõbb 2012. december 31-ig hivatalból módosítani kell.”

30. § A központosított illetményszámfejtésrõl szóló 172/2000. évi (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) a következõ

új, 10. §-sal egészül ki:

„10. § A Kincstár külön adatszolgáltatással adja át a számfejtési körébe tartozó intézmények jogelõd-jogutód

kapcsolatára vonatkozó adatokat abban az esetben, ha az államigazgatási szerv nem szûnik meg, de más

államháztartási alrendszerbe kerül átsorolásra, irányító szerv váltással, továbbá, ha két költségvetési szerv között

szervezeti egység átadásra kerül sor. Az adóhatóság a Kincstár adatszolgáltatása alapján jegyzi be nyilvántartásába

a jogelõd-jogutód kapcsolatra vonatkozó adatokat.”

31. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.)

1/A. § (3) bekezdés a) pontja a következõ ac) alponttal egészül ki:

(A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggõ feladatokat intézményvezetõ esetén a fenntartó)

„ac) megyei intézményfenntartó központ vezetõje,”

[(a továbbiakban együtt: a pályázat elõkészítõje) látja el.]

32. § (1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. § i) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„i) ellátási kötelezettséget teljesítõ állami fenntartó: a központi költségvetési szerv, a megyei intézményfenntartó

központ (a továbbiakban: megyei fenntartó), a helyi önkormányzat, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és

együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8–9. §-a, illetve 16. §-a szerinti intézményi társulás és a települési

önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa fenntartott szolgáltató (intézmény, hálózat) által végzett olyan

szolgáltató tevékenység tekintetében, amelyet a helyi önkormányzat, illetve a társulás valamelyik tagja a Gyvt. alapján

biztosítani köteles;”

(2) Az R8. 12. § (1) bekezdés bevezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A mûködést engedélyezõ szerv értesíti a gyermek ellátására a Gyvt. értelmében köteles települési, fõvárosi kerületi

önkormányzat jegyzõjét, a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõjét, illetve a megyei fenntartót, ha”

(3) Az R8. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a szociális és gyámhivatal gyermekek átmeneti gondozásának, otthont nyújtó ellátásnak, illetve

utógondozói ellátásnak a mûködési engedélyét vonja vissza, vagy ilyen szolgáltató tevékenységet végeznek

mûködési engedély nélkül, az ellátás ideiglenes megszervezése érdekében – a szociális és gyámhivatal megkeresése

alapján – a gondozási hely szerint illetékes megyei fenntartó, fõvárosi fõjegyzõ haladéktalanul intézkedik. A gyermek

további ellátásáról a Gyvt. értelmében arra köteles települési önkormányzat, megyei fenntartó hatvan napon belül

gondoskodik.”

(4) Az R8. 19. §-a a következõ (2)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények mûködési engedélyének

hivatalból történõ módosítására irányuló eljárás során a megyei fenntartó 2012. január 15-éig bejelenti a nevét,

székhelyét és adószámát, valamint bejelentheti a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) nevének és adószámának
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megváltozását. A szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) alapító okiratának másolatát a szolgáltató nevének módosítása

esetén nem kell benyújtani, és azt a mûködést engedélyezõ szervnek sem kell az eljárás során beszereznie.

(3) A mûködést engedélyezõ szerv a megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények

mûködési engedélyének hivatalból történõ módosítására irányuló eljárás során kizárólag a fenntartó adatait és

a fenntartó erre irányuló bejelentése esetén a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) nevét és adószámát módosíthatja.

A 8. § (11) bekezdése ebben az esetben nem alkalmazható.

(4) Az ellátási szerzõdés megyei fenntartóra való átszállása miatt az egyházi, nem állami fenntartású intézmény

mûködési engedélyét nem kell módosítani, a változás átvezetésére a mûködési engedély egyéb okból történõ soron

következõ módosítása vagy a soron következõ ellenõrzés alkalmával kerül sor.”

33. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm.

rendelet a következõ 29. §-sal egészül ki:

„29. § (1) Ahol e rendelet önkormányzatot, fenntartót, kötelezettet említ, azon a megyei önkormányzatok

konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi

intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerint átvett intézmény

tekintetében a jogok és kötelezettségek az állami tulajdonba került intézmények fenntartóját illetik meg, illetve

terhelik.

(2) Amennyiben az önkormányzati egészségügyi intézmény tulajdonjoga – melyhez 2012. január 1-jét megelõzõ

döntésbõl eredõen egészségügyi gép-mûszer beszerzéséhez céltámogatásban részesült – a Törvény alapján átadásra

kerül az állam részére, az átadást követõen a beruházás megvalósítására a fenntartó szerv költségvetésében e célra

elkülönített támogatás felhasználására az intézményfenntartó lesz jogosult.”

34. § Az Ámr. a következõ 41. § (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) 2011. év december hónapban a 41. § (2) bekezdésben foglalt feladatok tekintetében a 2012. január 1-jével

központi költségvetési körbe átvett megyei önkormányzati intézmények – az egészségügyi intézmények kivételével –

esetében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, az egészségügyi intézmények esetében a Nemzeti Erõforrás

Minisztérium jár el irányító szervként.”

35. § (1) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„f) ellátási kötelezettséget teljesítõ állami fenntartó: a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és

együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a, 9. §-a, illetve 16. §-a szerinti intézményi társulás és

a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, illetve a megyei intézményfenntartó központ

(a továbbiakban: megyei fenntartó) az általa fenntartott szociális szolgáltató, intézmény által nyújtott olyan szociális

szolgáltatás tekintetében, amelyet a helyi önkormányzat, a társulás valamelyik tagja, vagy az állam a szociális

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján biztosítani köteles;”

(2) Az R9. 4. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedély kiadásáról, módosításáról és visszavonásáról a határozat jogerõre

emelkedésétõl, a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozat meghozatalától, illetve a 13. §

(6) bekezdése szerinti végzés meghozatalától számított nyolc napon belül értesíti)

„aa) a szociális szolgáltatást az Szt. alapján biztosítani köteles helyi önkormányzat (a továbbiakban: ellátásra köteles

helyi önkormányzat) jegyzõjét, fõjegyzõjét, valamint a megyei fenntartó vezetõjét,”

(3) Az R9. a következõ 22/B. §-sal egészül ki:

„22/B. § (1) A megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények mûködési engedélyének

hivatalból történõ módosítására irányuló eljárás során a megyei fenntartó 2012. január 15-éig bejelenti a nevét,

székhelyét és adószámát, valamint bejelentheti a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) nevének és adószámának

megváltozását. A szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) alapító okiratának másolatát a szolgáltató nevének módosítása

esetén nem kell benyújtani, és azt a mûködést engedélyezõ szervnek sem kell az eljárás során beszereznie.

(2) A mûködést engedélyezõ szerv a megyei önkormányzatok által 2011. december 31-én fenntartott intézmények

mûködési engedélyének hivatalból történõ módosítására irányuló eljárás során kizárólag a fenntartó adatait és

a fenntartó erre irányuló bejelentése esetén a szolgáltató (intézmény, mûködtetõ) nevét és adószámát módosíthatja.

A 7. § (12) bekezdése ebben az esetben nem alkalmazható.
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(3) Az ellátási szerzõdés megyei fenntartóra való átszállása miatt az egyházi, nem állami fenntartású intézmény

mûködési engedélyét nem kell módosítani, a változás átvezetésére a mûködési engedély egyéb okból történõ soron

következõ módosítása vagy a soron következõ ellenõrzés alkalmával kerül sor.”

36. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: R10.) 3. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Építésügyi Hivatalt – a fõépítészi tevékenységrõl szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (2a) bekezdésében

meghatározott kivétellel – az építésfelügyelet vezetõje vezeti.”

(2) Az R10. 4. § (4) bekezdésében az „építésügyi hatósági kormánytisztviselõ” szövegrész helyébe az „építésügyi hatósági

köztisztviselõ” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R10. 1/B. melléklet PEST MEGYE alcímet követõ 64. pontja.

(4) Az R10. 1/A. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(5) Az R10. 1/B. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

37. § A fõépítészi tevékenységrõl szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A 2. mellékletben meghatározott fõvárosi és megyei kormányhivatal Építésügyi Hivatalát – az építésügyi és

az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben

meghatározott kivétellel – az állami fõépítész vezeti.”

38. § A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a következõ 10. §-sal

egészül ki:

„10. § Ahol e rendelet önkormányzatot, fenntartót, kötelezettet említ, azon a megyei önkormányzatok

konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi

intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény szerint átvett intézmény tekintetében a jogok és

kötelezettségek az állami tulajdonba került intézmények fenntartóját illetik meg, illetve terhelik.”

39. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés b) pontja az alábbi be) alponttal egészül ki:

(A miniszter az egészségügyért való felelõssége körében mûködteti az egészségügyi ellátórendszert, ennek keretében

kidolgozza)

„be) az egészségügyi beruházások helye kijelölésére, az egészségügyi fejlesztési tervezés rendjére, valamint

az egészségügyi beruházások és felújítások rendjére, továbbá az egészségügyi létesítmények tervezésére vonatkozó

egységes szabályokat.”

40. § (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 7. §

(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter a Nemzeti Államigazgatási Központ közremûködésével

gondoskodik a fõvárosi és megyei kormányhivatal feletti ellenõrzések összehangolásáról.”

(2) Az R11. jelenlegi 11. §-a kiegészül a következõ (2) bekezdéssel és a jelenlegi bekezdés megjelölése (1) bekezdésre

változik:

„(2) A megyei kormányhivatal közremûködhet a kormánymegbízottnak a megyei intézményfenntartó központokról,

valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi

Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott feladatai ellátásában.”

(3) Az R11. 1. melléklet I. Általános rendelkezések 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. A jóváhagyott éves ellenõrzési tervet a miniszter a Nemzeti Államigazgatási Központ (továbbiakban: NÁK)

közremûködésével a fõvárosi és megyei kormányhivatalok tevékenysége vonatkozásában szakmai irányítási jogkörrel

rendelkezõ szerv vezetõje és az ágazati szakmai irányító minisztériumok részére megküldi.”

(4) Az R11. 1. melléklet I. Általános rendelkezések 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. A jóváhagyott éves ellenõrzési tervben (a továbbiakban: éves terv) szereplõ egyes ellenõrzések végrehajtására

ellenõrzésenként részletes ellenõrzési programot kell készíteni.

A részletes ellenõrzési programmal összefüggésben az ellenõrzésben részvételre felkért szakmai irányítást gyakorló

szerv vezetõje és az ágazati szakmai irányító miniszter véleményét is ki kell elõzetesen kérni. A NÁK által elõterjesztett
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részletes ellenõrzési programot a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium fõvárosi és

megyei kormányhivatalok irányításáért felelõs államtitkára (a továbbiakban: államtitkár), az átfogó ellenõrzés NÁK

által elõterjesztett részprogramját a fõvárosi és megyei kormányhivatalok irányításáért felelõs helyettes államtitkára

(a továbbiakban: helyettes államtitkár) hagyja jóvá.”

(5) Az R11. 1. melléklet I. Általános rendelkezések 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. Indokolt esetben – különösen a felügyeleti munka adatai, illetve a NÁK javaslata alapján – az államtitkár

a jóváhagyott éves ellenõrzési terv, a helyettes államtitkár a részletes ellenõrzési program módosítását

kezdeményezheti, továbbá soron kívüli ellenõrzést vagy beszámoltatást kezdeményezhet.”

(6) Az R11. 1. melléklet IV. 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. A részletes ellenõrzési program alapján a közremûködõ szervek által delegált, az ellenõrzésben résztvevõ

személyek kijelölésének tervezése érdekében a NÁK fõigazgatója az ellenõrzést megelõzõen – az ellenõrzési program

egyidejû megküldésével – tájékoztatja az érintett közremûködõ szervek és szervezeti egységek vezetõit.”

(7) Az R11. 1. melléklet V. 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. Az ellenõrzési jelentés tervezetét a NÁK fõigazgatója – eltérõ döntés hiányában – megküldi az ellenõrzött szervnek,

aki az ellenõrzés megállapításaira annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül indokolással ellátott észrevételt

tehet.”

(8) Az R11. 1. melléklet V. 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. A fõvárosi és megyei kormányhivatalok ellenõrzésérõl készült, a NÁK által elõterjesztett véglegezett ellenõrzési

jelentést az államtitkár hagyja jóvá.”

41. § (1) A Nemzeti Államigazgatási Központról (a továbbiakban: NÁK) szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R12.) 6. § b) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„b) gondoskodik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi nyilvántartását ellátó rendszer igazgatási

feltételeinek biztosításáról, nyilvántartja és jóváhagyja a kormányhivatalok állománytábláját,”

(2) Az R12. 7. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„b) a fõvárosi és megyei kormányhivatalok egységes belsõ szabályozása érdekében nyilvántartást vezet

a kormányhivatalok jogszabály által kötelezõen megalkotandó, valamint egyéb belsõ szabályzatairól.”

(3) Az R12. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § A NÁK ellenõrzési feladatkörében

a) részt vesz a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter által a fõvárosi és megyei kormányhivatalok tekintetében

végzett ellenõrzési tevékenységben,

b) közremûködik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok törzshivatalainak a közigazgatás-szervezésért felelõs

miniszter szakmai irányítása alá tartozó ügycsoportjai törvényességi és szakszerûségi ellenõrzésében,

c) közremûködik a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszternek a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

szakigazgatási szerveinek tevékenysége tekintetében a szakmai irányítást gyakorló szervek, az ágazati szakmai

irányító minisztériumok és központi hivatalok által végzett törvényességi, szakszerûségi és hatékonysági ellenõrzések

koordinációjára irányuló tevékenységében, az éves ellenõrzési terv összeállításában, a részletes ellenõrzési programok

elkészítésében, valamint az ellenõrzési jelentések összesítésében, feldolgozásában.”

(4) Az R12. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § A NÁK

a) koordinálja a fõvárosi és megyei kormányhivatalok egységes pernyilvántartásának, továbbá az egységes perviteli

szabályzatának elkészítését, összesített pernyilvántartást készít,

b) elemzi és értékeli a fõvárosi és megyei kormányhivatalok perképviseleti gyakorlatát, errõl rendszeresen

tájékoztatja a minisztert, szükség szerint intézkedést kezdeményez,

c) a fõvárosi és megyei kormányhivatalok és a NÁK feladatellátásával összefüggõ bírósági határozatokat elemzi,

szükség szerint intézkedést kezdeményez,

d) közremûködik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok egységes szerzõdéskötési gyakorlatának kialakításában,

e) egyedi ügyekben jogi állásfoglalással segíti a fõvárosi és megyei kormányhivatalok perképviseleti tevékenységét,

f) ellátja és támogatja a mûködéséhez kapcsolódó jogi feladatokat.”
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(5) Az R12. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § A NÁK koordinációs és integrációs feladatkörében eljárva

a) szervezi a fõvárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységérõl szóló, egységes módszertan alapján történõ

beszámoltatást, elvégzi a beszámolók összegzését és értékelését,

b) felelõs a kormányhivatalok funkcionális igazgatási mûködésének összehangolásáért, a hatékony együttmûködés

és információáramlás elõsegítéséért, szervezéséért,

c) figyelemmel kíséri a kormányhivataloknak a szakmai irányító szervekkel, valamint a koordinációs és integrációs

jogkörébe tartozó szervezetekkel fenntartott kapcsolattartását,

d) rendszeres kapcsolatot tart a kormányhivatalok szakmai irányítását ellátó, a koordinációban és az integrációban

érintett központi hivatalokkal,

e) elõsegíti az intézmények közötti koordináció megvalósulását.”

(6) Az R12. 11. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) részt vesz a kormányablakok ügyfélforgalmi adatainak elemzésében és szükség esetén intézkedéseket

kezdeményez, javaslatot dolgoz ki a kormányablakok személyi állományának képzésére, továbbképzésére.”

(7) Hatályát veszti az R12. 3. § (5) bekezdése, a 4. § (2) bekezdés h) pontja, az 5. § b) pontja és a 6. § e) pontja.

42. § A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a következõ 12. §-sal

egészül ki:

„12. § (1) Ahol e rendelet önkormányzatot, fenntartót, kötelezettet említ, azon a megyei önkormányzatok

konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi

intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerint átvett intézmény

tekintetében a jogok és kötelezettségek az állami tulajdonba került intézmények fenntartóját illetik meg, illetve

terhelik.

(2) Amennyiben az intézmény tulajdonjoga, melynek helyreállításához az önkormányzat 2012. január 1-jét megelõzõ

miniszteri döntésbõl eredõen vis maior támogatásban részesült – a Törvény alapján – átadásra kerül az állam részére,

az átadást követõen a helyreállítás megvalósítására a fenntartó szerv költségvetésében e célra elkülönített támogatás

felhasználására az intézményfenntartó lesz jogosult.”

43. § (1) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R13.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A GYEMSZI önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely elõirányzatai felett teljes

jogkörrel rendelkezik. A GYEMSZI középirányítói jogosítványokkal felhatalmazott költségvetési szerv, amelynek

költségvetése az irányítását ellátó miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetén belül önálló alcímet

képez.”

(2) Az R13. 2. §-a a következõ m)–p) pontokkal egészül ki:

(A GYEMSZI feladatkörében – a miniszter egészségüggyel és egészségbiztosítással összefüggõ ágazati feladatai keretében –

a külön jogszabályokban meghatározottak szerint)

„m) gyakorolja a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi

Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖKtv.)

alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, továbbá a gyógyító-megelõzõ

ellátás országos szakintézetei felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek

tekintetében az irányítási jogokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok

esetében az alapítói jogokat,

n) vagyonkezelõként ellátja az m) pont szerinti egészségügyi intézményi vagyon tekintetében a vagyonkezelõi

feladatokat,

o) kidolgozza a fekvõbeteg-szakellátás, valamint a járóbeteg-szakellátás kapacitásai és ellátási területe felosztásának,

módosításának, valamint a jogszabályban meghatározott egészségügyi szakellátási kapacitások felosztásának,

módosításának módszertanát, külön jogszabályban foglaltak szerint részt vesz az ezekkel kapcsolatos eljárásokban,

p) meghatározza a területi egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, és irányítja annak megszervezését.”
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(3) Az R13. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § A GYEMSZI a MÖKtv. alapján átvett egészségügyi intézmények és a gyógyító-megelõzõ ellátás országos

szakintézetei középirányító szerve. A GYEMSZI középirányító szervként különösen

a) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti az irányítása alá tartozó költségvetési szervek

tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erõforrásokkal (így különösen:

az elõirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerû és hatékony gazdálkodás követelményeit,

továbbá számon kéri, ellenõrzi e követelmények érvényre juttatását;

b) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésére és azt megküldi a miniszternek;

c) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának részletes rendjét;

d) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elõirányzatainak felhasználására vonatkozó

irányelveket;

e) szervezi, irányítja és ellenõrzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket;

f) elõkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító,

megszüntetõ vagy módosító okiratát;

g) elõkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatókat érintõ

éves fejlesztési tervet, jelentõs igényeltérés esetén elvégzi annak módosítását;

h) elõkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók szakellátási

kapacitásait és ellátási területeit érintõ – a legalább az adott egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át

elérõ mértékû, vagy az adott szolgáltatónál szakmacsoport közfinanszírozásának megszûnését eredményezõ –

módosításokat, feladatátadásokat, átcsoportosításokat bemutató éves tervet és annak módosítását;

i) elõkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának 10%-át elérõ

vagy azt meghaladó tervezett funkcióváltást;

j) elõkészíti és a miniszternek megküldi az egészségügyi intézmény vezetõjének, gazdasági igazgatójának

kinevezését vagy megbízását és felmentését vagy a megbízásának visszavonását;

k) összegyûjti, ellenõrzi az irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelezõ, rendszeres és ad

hoc jellegû adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a minisztériumba;

l) jóváhagyja a Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet 10. Gyógyító-megelõzõ ellátás szakintézményei címen belül

az egészségügyi intézményhálózat átalakításával kapcsolatos elõirányzat és létszám átcsoportosításokat;

m) jogosult az irányítása alá tartozó intézmények vonatkozásában a közbeszerzéseket összevontan lefolytatni,

valamint az intézmények közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban folyamatba épített és utóellenõrzéseket végezni.”

(4) Az R13. a következõ 2/B. §-sal egészül ki:

„2/B. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyrõl szóló 1997. évi

CLIV. törvény

a) 146. § (1) bekezdése,

b) 148. § (4) bekezdése

szerinti feladatok ellátására.

(2) A Kormány véleményadásra jogosult szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl

szóló 2006. évi CXXXII. törvény

a) 5/A. § (1) bekezdése,

b) 5/B. § (7) bekezdése,

c) 7. § (7) bekezdése,

szerinti feladatok ellátására.”

44. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdés aa) pontjában „a helyi és a kisebbségi önkormányzat képviselõ-testülete, közgyûlése, a társulási

tanács” szövegrész helyébe „a települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselõ-testülete, a fõvárosi közgyûlés,

a megyei intézményfenntartó központ (a továbbiakban: központ), a társulási tanács, az oktatásért felelõs miniszter”

szöveg, az 5. § (3) bekezdésében „a jegyzõje, fõjegyzõje” szövegrész helyébe az „a jegyzõje, a fõvárosi fõjegyzõ,

a központ” szövegrész, az 5. § (18) bekezdésében „a helyi önkormányzat képviselõ-testülete, közgyûlése” szöveg

helyébe „a települési önkormányzat képviselõ-testülete, a fõvárosi közgyûlés, az oktatásért felelõs miniszter” szöveg,

a 14/C. § (1) bekezdésében „a helyi önkormányzat képviselõ-testülete, közgyûlése, a társulási tanács” szöveg helyébe

„a települési önkormányzat képviselõ-testülete, a fõvárosi közgyûlés, a központ, a társulási tanács, az oktatásért felelõs

miniszter” szövegrész lép.
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(2) Az R1. 3. melléklet 3.1.4. pontjában a „megyei múzeum igazgatója” szövegrész helyébe a „megyei múzeumigazgató”

szöveg, az R1. 3. melléklet 3.1.5. pontjában a „megyei múzeum igazgató-helyettese” szövegrész helyébe a „megyei

múzeumigazgató-helyettes” szöveg lép.

(3) Az R2. 1. § (1) bekezdés elsõ mondatában az „önkormányzatok” szövegrész helyébe az „önkormányzatok, a megyei

intézményfenntartó központ (a továbbiakban: megyei fenntartó)” szöveg, az 1. § (1) bekezdés második mondatában

az „önkormányzattól” szövegrész helyébe az „önkormányzattól, megyei fenntartótól” szöveg, a 2. § (1) bekezdés elsõ

mondatában a „helyi” szövegrész helyébe a „fenntartó” szöveg, a 4. § (4) bekezdésében az „és (3)” szövegrész helyébe

a „(3) és (6)” szöveg lép.

(4) Az R3. 9. § (1) bekezdésében és a 10. § (4) bekezdésében az „illetve” szövegrész helyébe „vagy” szöveg lép.

(5) Az R4. 2. § (1) bekezdésében a „foglaltak” szövegrész helyébe a „foglaltak vagy a megyei intézményfenntartó központ

(a továbbiakban: megyei fenntartó) által meghatározottak” szöveg, a 4. § (5) bekezdésében a „nem állami szerv”

szövegrész helyébe az „egyházi vagy nem állami fenntartó” szöveg lép.

(6) Az R5. 117. § (2) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyébe a „megyei fenntartó” szöveg, a 170/A. §-ában a „helyi

önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat és a megyei fenntartó” szöveg, a 10. számú

mellékletének címében a „helyi önkormányzatok” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat és a megyei

fenntartó” szöveg, a 10. számú mellékletének II. része címében a „(fõvárosi) önkormányzat” szövegrész helyébe

a „fenntartó” szöveg, a 10. számú melléklet II. rész 1. pontjában az „Az önkormányzat” szövegrész helyébe az „A megyei

fenntartó” szöveg lép.

(7) Az R7. 4. számú melléklet I.1., I.2. és II.2. pontjában az „önkormányzatok” szövegrész helyébe az „önkormányzatok,

megyei intézményfenntartó központok” szöveg lép.

(8) Az R8. 3. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontjában és 9. § (2) bekezdés b) pontjában a „fõjegyzõjét” szövegrész helyébe

a „fõjegyzõjét, a megyei fenntartó vezetõjét” szöveg, a 8/A. § (8) bekezdésében az „önkormányzatot” szövegrész

helyébe az „önkormányzatot, megyei fenntartót” szöveg lép.

(9) Az R9. 2. § (2) bekezdés a) pontjában, 19. § (2) és (4) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében és a (3) bekezdés

a) pontjában az „önkormányzat” szövegrész helyébe az „önkormányzat, megyei fenntartó” szöveg, a 8. §

(7) bekezdésében az „önkormányzatot” szövegrész helyébe az „önkormányzatot, megyei fenntartót” szöveg, a 18. §

(6) bekezdés a) pontjában, a 19. § (1) bekezdésében az „önkormányzattal” szövegrész helyébe az „önkormányzattal,

megyei fenntartóval” szöveg, a 18. § (6) bekezdés b) pontjában az „önkormányzatnak” szövegrész helyébe

az „önkormányzatnak, megyei fenntartónak” szöveg lép.

(10) A pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól és

kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „fõvárosi, megyei önkormányzat”

szövegrész helyébe a „Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve (továbbiakban: kormányhivatal),

fõváros esetén a fõvárosi önkormányzat” szöveg, a 6. § (8) bekezdésében az „önkormányzatnak” szövegrész helyébe

a „kormányhivatalnak, fõvárosi székhelyû munkáltató esetén a fõvárosi önkormányzatnak” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészrõl:

........................... Megyei Önkormányzat

Székhelye:

Képviseli:

Törzsszáma:

Adószáma:

mint átadó (a továbbiakban: Átadó)

másrészrõl:

............................................ Kormánymegbízott, mint a 2012. január 1-jével létrehozásra kerülõ ................................... Megyei

Intézményfenntartó Központ képviselõje

mint átvevõ (a továbbiakban: Átvevõ)

harmadrészrõl:

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatálya alá tartozó állami vagyon átadása tekintetében a Magyar Állam

nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.

Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Képviseli: ......................... vezérigazgató

Cégjegyzékszáma: 01-10-045784

Adószáma: 14077340-2-44

(továbbiakban: MNV Zrt.)

negyedrészrõl (a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészlet átadása

tekintetében):

a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet

Székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.

Képviseli:

Törzsszáma: 775706

Adószáma: 15775704-2-42

– együttesen: Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I.

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

A Magyar Köztársaság Országgyûlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati

intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi

CLIV. törvény (továbbiakban: Törvény) alapján döntött a megyei önkormányzati intézmények állami fenntartásba, és

a megyei önkormányzati tulajdonban lévõ ingó és ingatlan vagyonnak állami tulajdonba vételérõl, ezzel együtt

a megyei önkormányzat adósságállományának átvételérõl. Mindezek alapján a Felek a tulajdonosi és fenntartói

jogutódláshoz kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseirõl átadás-átvételi megállapodást kötnek.

A megállapodás célja a nem egészségügyi intézmények átadás-átvételi eljárásának megvalósítása, az átadás-átvételre

kerülõ intézmények, valamint a megyei önkormányzat vagyonának, illetve az intézményekhez és a megyei

önkormányzat vagyonához kapcsolódó jogok és kötelezettségek megosztásához szükséges feltételek rögzítése,

az átadás-átvételi eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása.

II.

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

A megállapodás tárgya a megyei önkormányzatok nem egészségügyi intézményeinek (ideértve az oktatási, szociális,

ifjúságvédelmi, muzeális és közmûvelõdési intézményeket, könyvtárakat, levéltárakat, alapítványokat,

közalapítványokat, a gazdasági társaságokat és egyéb gazdálkodó szervezeteket, amelyek részben vagy egészben

a megyei önkormányzatok tulajdonában állnak), valamint a megyei önkormányzat vagyonának átadás-átvétele.

A feladat és vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói jogutódlásra és

az átvett állami vagyonnal gazdálkodásra a Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és

az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, az állami vagyonról szóló 2007. évi
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CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, a Nemzeti Földalapról

szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és végrehajtási rendelete, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi

IV. törvény és a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

III.

A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI

Az Átadó és Átvevõ az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttmûködve járnak el.

Átadó átadja Átvevõ részére az átvett intézmények és a megyei önkormányzat vagyona tekintetében:

a) a rendelkezésére álló, az átadásra kerülõ nem egészségügyi intézmények mûködéséhez kapcsolódó, vagy azt

elõsegítõ jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, alapítványok,

közalapítványok jogszerû mûködését biztosító alapító, létesítõ okiratok, az alapító, illetve a fenntartó által

jóváhagyott szabályzatok, és kiadott mûködési engedélyek (beleértve a muzeális intézmények mûködési

engedélyeit is) eredeti, illetõleg hitelesített példányait, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba vett intézmények

törzskönyvi kivonatát, a cégnyilvántartásba bejegyzettek esetében cégkivonatot, a bírósági nyilvántartásba

bejegyzettek esetében a hatályos adatokról szóló kivonatot;

b) a megyei önkormányzat által tett, illetõleg az általa fenntartott és átadásra kerülõ nem egészségügyi

intézményekre háruló, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt követõen hatályba lépõ kötelezettségvállalásokról

és az egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekrõl szóló iratokat tételesen és a szükséges magyarázatokkal

ellátott kimutatásokat;

c) az átadásra kerülõ nem egészségügyi intézményekkel kapcsolatos európai uniós, illetõleg egyéb nemzetközi

társfinanszírozott projektekkel kapcsolatos dokumentumokat;

d) az átadás-átvétel napján hatályos, illetve késõbb hatályba lépõ, harmadik személlyel szemben fennálló, adott

esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthetõ bármilyen jogosultságról, igényrõl, a vitatott,

adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésrõl, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és

annak indokairól szóló dokumentumokat, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás

kérdéseket;

e) az eszköz- és vagyonleltárról (ingatlanok jegyzéke figyelemmel azok terheire, ingó vagyon és egyéb

vagyonelemek összesített kimutatása), a vagyoni értékû jogról és az adósságállományról szóló dokumentumokat,

a szállítói tartozások igazolását, beleértve azon szállítói tartozásokat is, amelyek mögött teljesített

szolgáltatás/elvégzett munka áll, azonban a szállító részérõl a számla kiállítására még nem került sor, valamint

a hatályos szerzõdéseket;

f) az átadott nem egészségügyi intézmények költségvetési helyzetérõl, a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és

az elõzõ évi beszámolóról szóló dokumentumokat.

IV.

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

Átadó kijelenti, hogy jelen megállapodás tartalmazza a nem egészségügyi intézmények teljes körét, valamint a megyei

önkormányzat átadásra kerülõ vagyonát. Átadó és Átvevõ megállapodnak, hogy jelen megállapodásban rögzítik

a feladatok és vagyon átadásának tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit, valamint rendelkeznek a Megállapodás aláírását

követõen az átadásig keletkezõ jogokról és kötelezettségekrõl.

1. Az átadott intézmények köre:
a) A megyei önkormányzat által önállóan fenntartott költségvetési szervek, melyek felsorolását az 1. számú

melléklet tartalmazza.

b) Közösen fenntartott költségvetési szervek, melyek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

c) Társulásban mûködtetett költségvetési szervek, melyek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

d) Egyéb, vegyes finanszírozású költségvetési szervek, melyek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az intézményi kör átadása során minden átadásra kerülõ intézmény esetében, a jelen megállapodás elválaszthatatlan

részét képezõ mellékletek felhasználásával, rögzíteni kell:

1. Az intézmény szervezeti formáját (gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, alapítványok,

közalapítványok), az 5. számú mellékletben rögzített bontás szerint.

2. Az intézményi feladatellátás helyét, amely során ki kell térni arra, hogy az intézmény elhelyezésére szolgáló

ingatlannak (ingatlanoknak) ki a tulajdonosa (saját tulajdonú, idegen vagy más önkormányzat tulajdona, állami
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tulajdon), az ingatlanon (ingatlanokon) milyen jogok és kötelezettségek szerepelnek (használati kötelmek,

perfeljegyzések, fenntartási kötelezettségek), továbbá az intézmény fenntartására milyen finanszírozási formában

kerül sor.

3. Az adott intézmény 2011. évi normatív támogatás igénylésére, módosítására, lemondására vonatkozó adatokat,

összegszerûen részletezve.

4. Az intézményi érvényes szerzõdésállományt, ezen belül a szerzõdés típusát (szállítói szerzõdések, megbízási

szerzõdések, lízingszerzõdések, hitel- és kölcsönszerzõdések, támogatási szerzõdések, bankszámlavezetésre és

kötvénykibocsátásra vonatkozó szerzõdések) a 6. számú mellékletben rögzített bontás szerint, ide értve azon

megállapodásokat is, amelyek pénzügyi és/vagy jogi kötelezettséget és jogot keletkeztethetnek.

5. Az intézmény Európai Unió által, illetõleg egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott pályázataihoz kapcsolódó

folyamatban lévõ vagy már teljesített, de fenntartási kötelezettséggel rendelkezõ szerzõdésállományt, a 7. számú

mellékletben rögzített bontás szerint.

6. Az intézményi követelésállományt a 8. számú mellékletben rögzített bontás szerint.

7. Az intézménynél folyamatban lévõ peres ügyeket, a 9. számú mellékletben rögzített bontás szerint.

8. Az intézményi rövid és hosszú lejáratú kötelezettségállomány kimutatását (hitel, kötvény, lízing) az államháztartás

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

melléklete szerint rögzített formában.

9. Az átadott intézményi létszámot intézményenként, a 10. számú mellékletben rögzített bontás szerint. Külön rögzíteni

szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. Az Átadó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a 10. számú

mellékletben szereplõ köztisztviselõk, közalkalmazottak és munkavállalók személyi anyagát legkésõbb ………-ig

átadja Átvevõnek.

10. Az átadott ingatlanok mûszaki állapotát bemutató mûszaki katasztert, külön kitérve egy aktuális állapotfelmérésre és

problémafeltárásra, rögzítve az azonnal elvégezendõ felújítások és beruházások, a folyamatban lévõ felújítások és

beruházások, továbbá a feltárt halasztható és még el nem végzett felújítások és beruházások körét.

11. Az intézmény teljes vagyonleltárát:

a) ingatlanvagyon tekintetében az ingatlanok adatainak, továbbá a könyv szerinti értékének és az utolsó

vagyonértékelésének bemutatásával, eszközkarton csatolásával,

b) az ingó vagyon tekintetében az eszközkarton csatolásával,

ba) a muzeális intézmények esetében az alapleltárakban és külön nyilvántartásokban nyilvántartott kulturális

javak felsorolásával,

bb) a könyvtárak esetében az állomány-nyilvántartásban nyilvántartott könyvtári állomány kimutatásával,

bc) a levéltárak esetében a törzskönyvben nyilvántartott állomány kimutatásával,

c) az átadásra kerülõ gépjármûvekkel a 11. számú mellékletben rögzített bontás szerint,

d) vagyoni értékû jogok (mérleg szerint),

e) szellemi termékek – találmány, iparjogvédelemben részesülõ szabadalom és ipari minta, szerzõi védelemben

részesülõ szoftver termékek és egyéb szellemi alkotások, jogvédelemben nem részesülõ, de titkosság révén

monopolizált know-how és gyártási eljárás, védjegy (mérleg szerint).

12. Az intézmény közbeszerzéseinek bemutatását a 12. számú mellékletben rögzített bontás szerint.

13. A 2011. december 31-én fenntartott pénzforgalmi számlaszámok megjelölését és az ahhoz tartozó pénzmaradványok

összegét intézményenként, a 13. számú mellékletben rögzített bontás szerint.

14. Az adott intézményre vonatkozó intézményi költségvetés várható teljesülésérõl szóló, 2011. december 31-ei

fordulónappal elkészített adatszolgáltatást.

15. Az átvett intézmények, alapítványok, közalapítványok és gazdasági társaságok szállítói tartozásainak és egyéb

kötelezettségeinek bemutatása a 14. számú mellékletben rögzített bontás szerint.

Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy Átvevõt jelen megállapodás aláírását követõ 3 munkanapon belül tájékoztatja

a mûködõképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali teendõk (pl.: pénzügyi mûveletek, beszámolók,

elszámolások, adatszolgáltatások teljesítése, meghosszabbítandó, felmondandó szerzõdések, kiírandó

közbeszerzések stb.) megtételérõl és határidejérõl.

Átadó és Átvevõ kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös használatú és üzemeltetésû ingatlanok kiadásainak

megosztása és a használati jog rendezése érdekében 2012.............–ig ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást

kötnek. Az Átvevõ kötelezettséget vállal arra, hogy ugyanilyen tartalmú megállapodást köt azon ingatlanok

tekintetében is az érintett ingatlanok vagyonkezelõjével, ahol az ingatlan közös használata nem az Átadóval, hanem

más szervezettel történik.
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Átadó és Átvevõ kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményi alapfeladatok ellátását biztosító informatikai

hálózatok zavartalan mûködésének biztosítása céljából soron kívül intézkednek:

a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz szükséges szerzõdések átadás-átvételérõl,

b) az informatikai eszközállomány tételes átadás-átvételérõl,

c) az informatikai rendszerekhez kapcsolódó felhasználói jogosultságok biztosításáról,

d) a rendszerek mûködtetéséhez szükséges licencek átadás-átvételérõl.

2. Az átadás-átvétel alól kivételt képezõ intézmények, köre

Az intézményi kör átadása során jelen megállapodás 15. számú mellékletében rögzített bontás szerint meg kell

határozni az átadás-átvételi eljárás alól kivételt képezõ intézmények körét.

3. Az Európai Unió által, illetõleg egyéb nemzetközi forrásokból társfinanszírozott projektekkel

kapcsolatos átadás-átvétel részletes szabályai

1. A III. fejezet c) alpont szerinti átadási kötelezettség a teljes projektállomány dokumentációjára vonatkozik,

figyelemmel a lezárt, valamint a fenntartási idõszakban lévõ projektekre is.

2. A projektek átadás-átvétele, valamint a jogutódlás átvezetése során Felek a vonatkozó hatályos jogszabályok,

miniszteri utasítások, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített eljárásrend szerint járnak el.

4. A megyei önkormányzat vagyonának átadása

A Törvényben foglalt rendelkezések alapján az átadás-átvétel kiterjed a megyei önkormányzatnak az intézményekhez

nem kötõdõ valamennyi vagyonelemére, kivéve a 15. számú mellékletben rögzített bontás szerinti vagyonelemeket.

V.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az MNV Zrt. és Átvevõ kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásától, de legkorábban 2012. január 1-jétõl számított

30 napon belül vagyonkezelési szerzõdést kötnek az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdése

szerint állami vagyonnak minõsülõ vagyonra vonatkozóan.

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet és Átvevõ kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásától, de legkorábban 2012.

január 1-jétõl számított 30 napon belül vagyonkezelési szerzõdést kötnek a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi

LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészletekre vonatkozóan. (Amennyiben a megyei önkormányzat a Nemzeti

Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik.)

MNV Zrt. és Átvevõ rögzítik továbbá, hogy Átvevõ az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.)

Korm. rendelet Mellékletének II.3. pontjában meghatározott határidõben köteles eleget tenni jelentéstételi

kötelezettségének.

Felek egyetértenek abban, hogy a vagyonelemek átadásánál-átvételénél a 2011. december 31-ei nyilvántartási érték

állapotot veszik alapul. Felek rögzítik, hogy a vagyon átadása és átvétele az Átadó és az Átvevõ között közvetlenül

történik meg. Felek rögzítik, hogy az átadásra-átvételre kerülõ vagyon nyilvántartásokban való ki- és bevezetésének

dátuma 2012. január 1. Az állami vagyon növekedése az Átvevõ kataszteri jelentése által valósul meg.

Felek megállapodnak, hogy a Törvény alapján állami tulajdonba kerülõ társasági részesedések, mint állami

vagyonelemek átadás-átvételének eljárásrendjét jelen megállapodással összhangban, azt kiegészítve külön megállapodásban

rögzítik.

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó földrészleteket érintõ szerzõdések esetében

az Átvevõ értesíti a szerzõdõ felet arról, hogy 2012. január 1-jét követõen a szerzõdés tárgyát képezõ földrészlet felett

a tulajdonosi (és így a szerzõdésbõl eredõ) jogokat a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet gyakorolja. (Amennyiben

a megyei önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik.)

Átadó tájékoztatja az Átvevõt minden olyan körülményrõl, veszélyrõl, illetve lehetõség számbavételérõl, amely

az adott nem egészségügyi intézmény mûködését érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes

feladatellátáshoz szükséges további tényekrõl, körülményekrõl.
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Átadó és Átvevõ kapcsolattartókat jelöl ki, akik az átadás-átvétellel összefüggõ teendõket egyeztetik, illetve

gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések elõkészítésérõl.

Átadó által kijelölt kapcsolattartó:

Neve:

Beosztása:

Elérhetõsége:

Átvevõ által kijelölt kapcsolattartó:

Neve:

Beosztása:

Elérhetõsége:

Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás végrehajtásakor a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve

az eljárási cselekmények során jóhiszemûen, együttmûködve járnak el.

A Felek a Megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben

megegyezõt, jóváhagyólag írják alá.

Jelen Megállapodás .... eredeti példányban készült és ... számozott oldalból áll, amelybõl .... példány az Átadót,

.... példány az Átvevõt, ...... példány a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-t, ...... példány a Nemzeti Földalapkezelõ

Szervezetet illet meg.

......................, 2011. ..................„ .”

............................ ............................
megyei közgyûlés elnöke kormánymegbízott

átadó átvevõ

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. részérõl:

........................................

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet részérõl:

........................................

1. számú melléklet

I. A megyei önkormányzat által önállóan fenntartott költségvetési szervek felsorolása

1. Intézmény neve:

2. Székhelye:

3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:

2. számú melléklet

II. Közösen fenntartott költségvetési szervek felsorolása

1. Intézmény neve:

2. Székhelye:

3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:
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3.számú melléklet

III. Társulásban mûködtetett költségvetési szervek felsorolása

1. Intézmény neve:

2. Székhelye:

3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:

4. számú melléklet

IV. Egyéb, vegyes finanszírozású költségvetési szervek felsorolása

1. Intézmény neve:

2. Székhelye:

3. Törzskönyvi nyilvántartási száma:

5. számú melléklet

1. For-profit gazdasági társaság neve: .............................

(for-profit gazdasági társaságonként kitöltendõ)

1. Alapítók (megyei önkormányzat/egyéb):

2. Alapítás dátuma:

3. Székhelye:

4. Cégnyilvántartási száma:

5. Tulajdonosok köre:

6. Tulajdoni hányadok mértéke:

7. Vezetõ tisztségviselõ(k) és cégvezetõ(k) megnevezése:

8. A társaság státusza (mûködõ/szünetelõ):

9. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfõösszeg millió Ft-ban):

2. Non-profit gazdasági társaság neve: .............................

(non-profit gazdasági társaságonként kitöltendõ)

1. Alapítók (megyei önkormányzat/egyéb):

2. Alapítás dátuma:

3. Székhelye:

4. Cégnyilvántartási száma:

5. Tulajdonosok köre:

6. Tulajdoni hányadok mértéke:

7. Vezetõ tisztségviselõ(k) és cégvezetõ(k) megnevezése:

8. A társaság státusza (mûködõ/szünetelõ):

9. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfõösszeg millió Ft-ban):

3. Közalapítvány, alapítvány neve: .............................

(közalapítványonként, alapítványonként kitöltendõ)

1. Alapítók (megyei önkormányzat/egyéb):

2. Alapítás dátuma:

3. Alapítás célja:

4. Székhelye:

5. Bírósági nyilvántartási száma:

6. Kuratóriumi tagok:

7. Döntési mechanizmus:

8. Vagyoni helyzete (Az utolsó lezárt üzleti mérlegfõösszeg millió Ft-ban):
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6. számú melléklet

Szerzõdés típusa: .......................
(intézményenként kitöltendõ)

Szerzõdõ felek Szerzõdés tárgya Szerzõdés kelte Szerzõdés összege Kamat, költség mértéke Fizetési ütemezés Szerzõdés lejárta
Közbeszerzéssel érintett

(igen/nem)
Egyéb releváns

információk

7. számú melléklet

Pályázat megnevezése: ...........................
(intézményenként kitöltendõ)

A megyei önkormányzati átalakulással érintett uniós projektek listája
Projekt leltár [önkormányzati hivatal, költségvetési intézmény, gazdasági társaság, köztestület, (köz)alapítvány stb.]

a beadott és elutasításra vagy visszalépésre nem került projektekre vonatkozóan

A Projekt
befogadásakor
kapott projekt

azonosító
(pl.

ÁROP-1.1.5-08/
C/A-2008-

0001)

A Projekt rövid
tartalma

A kedvezmé-
nyezett neve

A kedvezmé-
nyezett

adószáma

A Kincstári
azonosító

száma
(amennyi-
ben van)

A kedvezmé-
nyezett típusa

(önálló
pályázó,

konzorciumi
vezetõ,

konzorciumi
tag)

Az igényelt/
megítélt/

szerzõdött
támogatás
(a projekt

státuszának
megfelelõen)

A pályázatban
szereplõ

összköltség
(Ft)

A pályázatban
szereplõ önerõ

összege (Ft)

A pályázatban
rögzített önerõ

biztosítás
módja

(saját forrás,
hitel, kötvény

kibocsátás
stb.)

A pályázatban
nem szereplõ,

de
a pályázathoz

kapcsolódó
projekt

végrehajtásá-
hoz szükséges
saját forrás (Ft)

A Projekt
tekintetében

felmerülõ
problémák
és javasolt

intézkedések

A Projekt
elmaradása

a támogatási
szerzõdésben

rögzített
ütemtervhez

képest (hónap)

A Projekt
elmaradása

a támogatási
szerzõdésben

rögzített
ütemtervhez

képest (Ft)

1148
SZ

O
C

IÁ
LIS

K
Ö

Z
LÖ

N
Y

12.szám



8. számú melléklet

Követelések
(intézményenként kitöltendõ)

Adós neve
Követelést megalapozó

okirat kelte
Követelés jogcíme Követelés összege Követelés lejárta Behajtási intézkedések Végrehajtási intézkedések Egyéb releváns információk

9. számú melléklet

Folyamatban lévõ peres eljárások
(intézményenként kitöltendõ)

Ügyszám Felperes adatai Alperes adatai Per tárgya Per értéke Képviselet adatai Jogorvoslatok Perköltség
Bírósági határozat

adatai
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10. számú melléklet

1. Megyei önkormányzati hivatal átadásra kerülõ létszáma összesen: .......... fõ

2. Gazdasági ellátó szervezetbõl átadásra kerülõ létszám összesen: .......... fõ

3. Megyei önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatottak létszáma összesen: ....... fõ

4. Alapítványoknál, közalapítványoknál foglalkoztatottak létszáma összesen: .......... fõ

5. Gazdasági társaságoknál foglalkoztatottak létszáma összesen: ........... fõ

(intézményenként kitöltendõ)

Név

Jogviszony jellege:
munkajogviszony

(köztisztviselõ,
közalkalmazott,

munkavállaló)/megbízási
jogviszony

Beosztás Besorolás Munkakör
Idõtartam (határozott/

határozatlan)

Illetmény
(illetményelemenkénti

bontásban)/díjazás

Folyamatban lévõ fegyelmi
/kártérítési ügyek

11. számú melléklet

Gépjármûvek felsorolása

(intézményenként kitöltendõ)

Sorszám Gépjármû forgalmi rendszáma Gépjármû gyártmánya Gépjármû típusa Forgalmi engedély száma Törzskönyv száma
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12. számú melléklet

Közbeszerzések felsorolása
(intézményenként kitöltendõ)

Közbeszerzés formája, megnevezése
Közbeszerzés státusza (elõkészítés

alatt, folyamatban)
Közbeszerzési eljárás által érintett

hatályos szerzõdés tárgya
Közbeszerzési eljárás értéke

2011. 12. 31-ig várhatóan elindítható
eljárás megnevezése

2012. elsõ félévében lejáró szerzõdés
megnevezése, amely

meghosszabbítása közbeszerzési
eljárás köteles

13. számú melléklet

Pénzforgalmi számlaszámok megnevezése intézményenként

Intézmény megnevezése: ...............................................................
(a táblázat intézményenként kitöltendõ)

Pénzforgalmi számlát vezetõ
pénzintézet megnevezése

Pénzforgalmi számlát vezetõ
pénzintézet címe

Számlaszám elnevezése
Elkülönített számla esetén

az elkülönítés célja
Pénzforgalmi számlaszám
alszámlaszám (24 karakter)

Számla egyenlege 2011. 12. 31-én
(millió forint)

14. számú melléklet

Szállítói tartozások és egyéb kötelezettségek
(intézményenként kitöltendõ)

Hitelezõ neve
Tartozást megalapozó okirat

kelte
Tartozás jogcíme Tartozás összege Tartozás lejárta

Tartozás rendezése érdekében
tett intézkedések

Egyéb releváns információk
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15. számú melléklet

Az átadás-átvétel alól kivételt képezõ intézmények, vagyonelemek köre

1. A megyei önkormányzat hivatalának mûködéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon:

2. A megyei önkormányzat európai területi társulásban való részvételéhez kapcsolódóan a vagyoni hozzájárulást alkotó

ingó és ingatlan vagyon:

3. Az Átadó és az Átvevõ megállapodása alapján az átadás-átvételi eljárásból kivett ingó és ingatlan vagyon:

4. A megyei önkormányzat hivatalának az átadás-átvételi eljárásból kivett pénzeszközei:

2. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelethez

„Pályázati adatlap

1. A pályázati eljárásban megjelölt intézményre vonatkozó adatok

Az intézmény neve:

Az intézmény típusa:

2. A pályázóra vonatkozó adatok

Pályázó neve:

A vezetõi megbízáshoz szükséges végzettsége:

A vezetõi megbízáshoz szükséges szakképzettsége/i:

A vezetõi megbízáshoz figyelembe vehetõ szakmai
gyakorlat idõtartama:

A vezetõi megbízáshoz szükséges pedagógus szakvizsga
megléte, pedagógus szakvizsga által tanúsított
szakképzettség:

3. A pályázati eljárásra vonatkozó adatok

A pályázat közzétételének ideje
Nemzeti Közigazgatási Intézet

internetes oldala
Oktatási és Kulturális Közlöny Helyben szokásos mód

A pályázat beadásának
határideje

3.1. A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése

Szülõk DÖK Nevelõtestület Egyéb

Dokumentáció átadásának
ideje

Véleménynyilvánítás ideje

Vélemény* **

* támogatja .......%

** a nevelõtestület véleménye a pályázati programról és külön a pályázó személyérõl

4. A Központ javaslata

”
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3. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez

A kötelezõ felvételt biztosító óvoda és iskola körzethatárait tartalmazó nyilvántartás adattartalma
Az Oktatási Hivatal a KIR honlapján az e melléklet szerinti adattartalommal készíti el és tartja karban a körzethatárokat

tartalmazó adatbázist. Az 1–2. pontban szereplõ adatokat az Oktatási Hivatal – a KIR-ben szereplõ adatokkal – tölti fel.

A 3. pontban szereplõ adatokat a kormányhivatal, az intézményfenntartó önkormányzat jegyzõje, fõjegyzõje

szolgáltatja.

Az adatbázis tartalmazza:

1. a kormányhivatalnak, az intézményfenntartó önkormányzat jegyzõjének, fõjegyzõjének a hivatali elérhetõségeit:

a) a hivatal nevét, irányítószámát, település nevét, közterület címét,

b) a beküldõ felelõs személy nevét, beosztását, telefonszámát, e-mail címét, faxszámát, és

c) a KIR belsõ mûködtetéséhez szükséges kódokat.

2. a kötelezõ feladatellátásban közremûködõ óvodák és iskolák adatait:

a) az OM azonosító számot,

b) a feladatellátási helyek címeit,

c) a KIR belsõ mûködtetéséhez szükséges feladatellátási helyek kódszámait,

d) az ellátott feladatok típusait, intézményegységeket,

e) a KIR belsõ mûködtetéséhez szükséges intézményegységek kódszámait.

3. Óvodai és iskolai körzethatárokkal kapcsolatban nyilvántartja az Oktatási Hivatal

a) a körzethatárokat megállapító fenntartói döntést tartalmazó jegyzõkönyvi kivonatot, annak számát, az elfogadás

idejét,

b) az adott intézményhez tartozó település rész körülhatárolásait és annak adatait (település nevét, irányítószámát,

közterület címét),

c) a hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekekkel és tanulókkal összefüggõ statisztikai

adatokat.”

4. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet 1/A. mellékletében a Miskolc ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó

települések felsorolása helyébe a következõ szöveg lép:

„Miskolc ellátási illetékességi területe Miskolc

Bükkszentkereszt

Kistokaj

Mályi

Répáshuta

Sajóecseg

Sajókeresztúr

Sajóvámos

Szirmabesenyõ

készenléti illetékességi területe Alsózsolca

Bõcs

Gesztely

Hernádkak

Hernádnémeti

Onga

Sajóbábony

Sajósenye”
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2. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet 1/A. mellékletében az Aszód ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó

települések felsorolása helyébe a következõ szöveg lép:

„Aszód ellátási illetékességi területe Aszód

Bag

Domony

Hévízgyörk

Iklad

Kartal

Verseg”

5. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet 1/B. mellékletében a Sajóbábony ellátási illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása helyébe

a következõ szöveg lép:

„Sajóbábony ellátási illetékességi területe Sajóbábony

Sajósenye”

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelete
a rendõrség nyomozó hatóságainál létesítendõ gyermekmeghallgató szobák kialakításáról

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatás-

körérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel

egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § (1) A rendõrség nyomozó hatósága (a továbbiakban: nyomozó hatóság) a tizennegyedik életévét meg nem haladott

személy (a továbbiakban: gyermekkorú) meghallgatását az olyan gyermekmeghallgató szobában foganatosítja,

amelyben a büntetõeljárás céljával összhangban biztosítható, hogy az eljárási cselekmény a gyermekkorú lehetõség

szerinti kíméletével, a gyermek mindenek felett álló érdekét szem elõtt tartva valósuljon meg.

(2) A gyermekmeghallgató szobát a gyermekkorú életkori sajátosságainak megfelelõen kell kialakítani, berendezni,

felszerelni. A gyermekmeghallgató szoba kialakításának és felszereltségének a gyermek szükségleteihez kell igazodnia

annak érdekében, hogy biztosítsa a gyermek lelki és fizikai biztonságát.

(3) A gyermekmeghallgató szobában kép és hangfelvétel készítésre alkalmas technikai eszközöket biztosítani kell.

(4) A gyermekmeghallgató szoba – az országos rendõr-fõkapitány által elõterjesztett kérelemre – az igazságügyért felelõs

miniszter által a rendészetért felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott, alkalmasságot igazoló tanúsítvány kiállítását

követõen használható.

(5) A Budapesti Rendõr-fõkapitányságnak és a megyei rendõr-fõkapitányságoknak az illetékességi területükön legalább

egy gyermekmeghallgató szoba kialakítását biztosítaniuk kell.

(6) Ha a büntetõeljárás során megalapozottan feltehetõ, hogy a gyermekkorú tárgyaláson történõ kihallgatása fejlõdését

károsan befolyásolná, a nyomozó hatóság – gyermekmeghallgató szoba egyidejû rendelkezésre bocsátásával –

a gyermekkorú nyomozási bíró általi kihallgatását kezdeményezi az ügyésznél.
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2. § A Budapesti Rendõr-fõkapitányságnak és a megyei rendõr-fõkapitányságoknak az 1. § (5) bekezdése szerinti követelménynek

2014. január 1-jéig kell megfelelniük.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

K Ö Z L E M É N Y E K

K ö z l e m é n y

a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány megszüntetésérõl

A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány megszüntetésérõl szóló 1072/2011. (III. 23.) Korm. határozat 6. pontja

alapján a nemzeti erõforrás miniszter tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Fõvárosi Bíróság 2011. július 23-án jogerõre emelkedett

végzésével a Közalapítványt a nyilvántartásból törölte.

A Közalapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt vagyona a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatására lett

fordítva, amely szerv a megszûnt Közalapítvány feladatait – ideértve a megszûnéskor fennálló kötelezettségekért való helytállást és

a fennálló jogok érvényesítését is – a törlést követõen ellátja.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
k ö z l e m é n y e

a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális alap- és

szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 12/A. §-ának (5) bekezdése alapján közzéteszi a szociális alap- és szakvizsga

2012. évi írásbeli vizsga idõpontját, valamint a 2012. évben szociális alap- és szakvizsgaelnöki tevékenység ellátására jogosultak

névjegyzékét.

A 2012. évi szociális alap- és szakvizsga írásbeli idõpontja: 2012. március 20. 11 óra

2012-ben szociális alap - és szakvizsgaelnöki tevékenység ellátására jogosultak névjegyzéke:

Ssz. Név: Témacsoport: Elérhetõség:
Igazolvány

száma:

1.

Akkermann Ferencné

Családvédelem,
családgondozás

8060 Mór, Dózsa Gy. u. 26. II/11.
Mobil: 30/749-9055
E-mail: rita.o.akkermann@gmail.com

SZVE 2010 01

Gyermekjóléti alapellátás

2. Bagyinszki Zoltánné Idõsek szociális ellátása
5700 Gyula, Vértanúk útja 1–5.
Tel.: 66/561-373
E-mail: bagyi@mail.globonet.hu

SZVE 2007 01

3. Baráth Katalin Gyermekvédelmi szakellátás

4400 Nyíregyháza, Erdõ Sor 6. II/7.
Tel.: 42/509-039
Mobil: 20/289-7571
E-mail: kbarath@freemail.hu

SZVE 2007 02
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Ssz. Név: Témacsoport: Elérhetõség:
Igazolvány

száma:

4. Bertalan Éva Gyermekvédelmi szakellátás

9400 Sopron, Vasvári P. út 2/A
Tel.: 99/524-361
Mobil: 30/281-2377
E-mail: eva.bertalan@freemail.hu

SZVE 2007 03

5. Boros Gyevi Lajosné

Szociális alapvizsga 7145 Sárpilis, Jókai M. u. 15.
Tel.: 74/887-234
Mobil: 20/352-6480
E-mail: borosgyevi@tolna.net

SZVE 2009 01
Idõsek szociális ellátása

6. Boza Imre
Gyermekvédelmi szakellátás 3300 Eger, Mikes K. út 49.

Tel.: 36/510-690
E-mail: bozai@kih.gov.hu

SZVE 2007 04
Szociális alapvizsga

7. Bozáné Novák Ibolya
Gyermekjóléti alapellátás 3300 Eger, Mikes K. út 49.

Tel.: 36/515-118
SZVE 2007 05

Gyermekvédelmi szakellátás

8. Cseresnyés Erzsébet
Szociális alapvizsga 1112 Budapest, Brassó út 35.

Mobil: 30/264-8410
E-mail: cseresnyeserzsebet@hotmail.com

SZVE 2009 02
Idõsek szociális ellátása

9. Csernáthné Kárándi Erzsébet
Idõsek szociális ellátása 4220 Hajdúböszörmény, Corvin János krt.

43. Tel.: 52/561-228 Fax: 52/561-227
Mobil: 20/958-2433

SZVE 2010 02
Szociális alapvizsga

10. Csókay László

Gyermekjóléti alapellátás 2040 Budaõrs, Levendula u. 13.
Tel.: 1/327-1058
Mobil: 70/530-4789
E-mail: csokayl@budapest.hu

SZVE 2007 06
Gyermekvédelmi szakellátás

11. Dankó Ágnes
Fogyatékosok szociális ellátása 4405 Nyíregyháza, Bazsalikom köz 3.

Mobil: 30/316-2047
E-mail: agnesdanko0424@gmail.com

SZVR 2011 04
Szociális alapvizsga

12. Demus Iván

Idõsek szociális ellátása 3100 Salgótarján, Május 1. u. 54.
Tel.: 32/521-740
Mobil: 20/938-2151
E-mail: demus.ivan@nive.hu

SZVE 2007 07
Szociális alapvizsga

13. Deresné Tanárki Mária Gyermekvédelmi szakellátás
8081 Zámoly, Zrínyi u. 13.
Tel.: 22/315-130

SZVE 2007 08

14. Dezsõ József

Fogyatékosok szociális ellátása
8081 Zámoly, Kossuth u. 85.
Mobil: 20/445-1689
E-mail: dejo@datatrans.hu

SZVE 2011 02Pszichiátriai
és szenvedélybetegek
szociális ellátása

15. Domszky András

Gyermekjóléti alapellátás 1034 Budapest, Kecske u. 26.
Mobil: 20/923-1953
Fax: 1/465-5001
E-mail: andras.domszky@szmi.hu

SZVE 2007 09
Gyermekvédelmi szakellátás

16. Druskóczi Tünde

Szociális alapvizsga Fonyód-Balatonfenyves
Alapszolgáltatási Központ
8640 Fonyód, Fõ u. 43.
Tel.: 85/560-212

SZVE 2011 10
Idõsek szociális ellátása

17. Dr. Bánlaky Pál
Családvédelem,
családgondozás

1086 Budapest, Karácsony S. u. 15. fszt. 4.
Mobil: 70/459-3340

SZVE 2007 10

18. Dr. Dohány László András
Hajléktalan ellátás 4090 Polgár, Csokonai u. 6.

Mobil: 20/975-2103
E-mail: dr.dohany@bicomix.hu

SZVE 2009 03
Idõsek szociális ellátása

19. Dr. Hazai Istvánné

Gyermekjóléti alapellátás 1052 Budapest, Városház utca 9–11.
Tel.: 1/327-1058 Mobil: 30/989-7244
Fax: 1/327-1815
E-mail: hazaiv@gmail.com

SZVE 2007 11
Gyermekvédelmi szakellátás
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Ssz. Név: Témacsoport: Elérhetõség:
Igazolvány

száma:

20. Dr. Horváth László

Idõsek szociális ellátása 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2–4.
Mobil: 20/974-7367
Fax: 42/408-656
E-mail: dr.horvathlaszlo@freemail.hu

SZVE 2007 12
Szociális alapvizsga

21. Dr. Kádár Sándorné
Családvédelem,
családgondozás

1133 Budapest, Visegrádi u. 111.
Fax: 1/329-0804
Mobil: 30/369-1227
E-mail: kadarsandorne@szoc.bp13.hu

SZVE 2010 03

22. Dr. Radoszáv Miklós Gyermekvédelmi szakellátás
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.
Tel.: 1/210-1124
E-mail: radoszav.miklos@tegyesz.hu

SZVE 2007 13

23.
Dr. Sulyokné Baranyi
Erzsébet

Idõsek szociális ellátása
1062 Budapest, Andrássy út 84. I. 8.
Tel.: 1/999-9293 Fax: 1/327-1825
E-mail:sulyokne@budapest.hu

SZVE 2008 01

24. Dr. Szabó Lajos
Pszichiátriai
és szenvedélybetegek
szociális ellátása

1084 Budapest, József u. 7. I. em. 23.
Mobil: 20/414-0384
E-mail: lszabo44@gmail.com

SZVE 2007 14

25.
Dr. Szentkatolnayné
Dr. Domonkosi Mária

Gyermekvédelmi szakellátás
3534 Miskolc, Stadion u. 43. 1. lh. fszt. 2.
Mobil: 20/424-3044
E-mail: domonkosim@freemail.hu

SZVE 2009 04

26. Dr. Török Judit

Idõsek szociális ellátása 6723 Szeged, Szamos u. 16/A I. em. 3.
Tel.: 62/479-405
Mobil: 20/542-6372
Fax: 62/545-150
E-mail:torok@etszk.u-szeged.hu

SZVE 2007 15
Pszichiátriai
és szenvedélybetegek
szociális ellátása

Szociális alapvizsga

27. Édl Erzsébet Idõsek szociális ellátása
6000 Kecskemét, Nyíri u. 77/A
Mobil: 30/911-8754
E-mail: margotth@alapellatas.hu

SZVE 2011 06

28. Erdei Sándor Gyermekvédelmi szakellátás
4080 Hajdúnánás, Honfoglalás u. 51/F
Mobil: 20/382-2716
E-mail: erdeis@gmail.com

SZVE 2010 04

29. Erõs Antalné Gyermekjóléti alapellátás
7632 Pécs, Árnyas liget 10.
Mobil: 70/638-7871

SZVE 2009 05

30. Farkas Ágnes Gyermekvédelmi szakellátás
4028 Debrecen, Veszprémi u. 17. I/3.
Tel.: 52/326-158
Mobil: 20/326-4477

SZVE 2008 03

31. Farkas Mária Mariann Idõsek szociális ellátása

9400 Sopron, Tómalom u. 14.
Tel.: 36/545-127
Mobil: 30/205-4234
E-mail: maria0716@t-online.hu

SZVE 2007 16

32. Fehér Jánosné Idõsek szociális ellátása
7200 Dombóvár, Arany János tér 2.
Tel.: 74/466-225/103; 74/465-205
E-mail: aranysziget@fraktal.hu

SZVE 2007 17

33. Fonódiné Rutka Izabella Gyermekvédelmi szakellátás
2153 Fót, Vörösmarty tér 2.
Mobil: 30/433-7001
E-mail: fonodine.iza@freemail.hu

SZVE 2009 06

34. Gallai Dolores Idõsek szociális ellátása
1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. 1/2.
Mobil: 30/619-2134
Fax: 1/224-5939

SZVE 2007 18

35. Gellén Imre
Fogyatékosok szociális ellátása
rehabilitációja

4030 Debrecen, Kerekes Ferenc u. 6/B
Mobil: 70/327-6329
E-mail: gimi1947@gmail.com

SZVE 2007 19
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Ssz. Név: Témacsoport: Elérhetõség:
Igazolvány

száma:

36. Gergely Lajos

Gyermekjóléti alapellátás 4824 Szamosszeg, Nagydobosi u. 52.
Tel.: 44/580-080
Mobil: 70/637-1630
E-mail: korjegy@mail.techno-tel.hu

SZVE 2011 11
Szociális alapvizsga

37. Gulyás József Gyermekvédelmi szakellátás
1061 Budapest, Király u. 52.
Mobil: 30/984-3984

SZVE 2007 20

38.
Gulyásné
Dr. Kovács Erzsébet

Gyermekvédelmi szakellátás 1061 Budapest, Király u. 52.
Tel.: 1/475-5791

SZVE 2007 21
Szociális alapvizsga

39. Haász Sándor

Családvédelem,
családgondozás

9400 Sopron, Ferenczy J. út 5.
Tel.: 99/518-925
Mobil: 30/593-1813

SZVE 2008 04

Szociális alapvizsga

40. Harmatos Ibolya Piroska
Szociális alapvizsga 6640 Csongrád, Kígyó u. 5.

Mobil: 30/996-2516
E-mail: harmatosibolya@gmail.com

SZVE 2009 07
Idõsek szociális ellátása

41. Horváth Izidorné Idõsek szociális ellátása

9700 Szombathely, Jókai u. 14.
Tel.: 94/316-820
Mobil: 20/545-2213
E-mail: izidorne.horvath@etk.pte.hu

SZVE 2007 22

42. Juhászné Bodrogi Marianna
Idõsek szociális ellátása 3104 Salgótarján, Kér u. 11.

Tel.: 32/521-740/3106
E-mail: mariann.bodrogi@ncsszi.hu

SZVE 2007 23
Szociális alapvizsga

43. Kádár Magdolna
Idõsek szociális ellátása 2112 Veresegyház, Árpád u. 61.

Mobil: 20/517-7155
E-mail: kadar.magdolna@citromail.hu

SZVE 2007 24
Szociális alapvizsga

44. Kerecsendi-Mester Szilvia

Családvédelem,
családgondozás 1107 Budapest, Zágrábi u. 17. III/9.

Mobil: 20/348-7827, 20/576-9601
SZVE 2009 09

Szociális alapvizsga

45. Kisgyörgyné Cziráki Andrea
Fogyatékosok szociális ellátása,
rehabilitációja

1155 Budapest, Orosháza u. 5.
Tel.: 1/475-5845; 1/419-2753
Mobil: 30/749-5529

SZVE 2007 25

46. Kiss Györgyi Éva Idõsek szociális ellátása
2738 Cegléd, Külsõ-Budai út 60.
Mobil: 30/349-3558

SZVE 2007 26

47. Kocsis Sándor Gyermekjóléti alapellátás
4481 Nyíregyháza, Úttörõ u. 27/C
Mobil: 30/965-5859
E-mail: korjegyzo@korjegyzo.hu

SZVE 2011 05

48. Kocsis Sándorné Idõsek szociális ellátása
4450 Tiszalök, Széchenyi u. 17.
Tel.: 42/278-101
Mobil: 30/334-2218

SZVE 2011 07

49. Kovács Ibolya Idõsek szociális ellátása

1141 Budapest, Jeszenák János u. 132.
Tel.: 1/299-1063
Mobil: 30/952-7275
E-mail: kovacsibolya@lab.hu

SZVE 2009 08

50. Kóczán Katalin
Fogyatékosok szociális ellátása,
rehabilitációja

9700 Szombathely, Asbóth J. u. 24.
Mobil: 30/320-4198

SZVE 2007 27

51. Mecsei Ilona
Családvédelem,
családgondozás

2800 Tatabánya, Platán tér 10.
Mobil: 30/969-1929
Fax: 34/512-894
E-mail: mecseiica@gmail.com

SZVE 2007 28

52. Mohácsi Mónika

Családvédelem,
családgondozás

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 70. fszt. 5.
Mobil: 20/542-9708
E-mail: mohacsimonika78@gmail.com

SZVE 2009 10

Szociális alapvizsga
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Ssz. Név: Témacsoport: Elérhetõség:
Igazolvány

száma:

53. Nagy Loránd Gyermekvédelmi szakellátás
4033 Debrecen, György u. 20/A
Mobil: 30/304-9493
E-mail: lorand.nagy@mailbox.hu

SZVE 2011 08

54. Nagyné Gulyás Anna
Fogyatékosok szociális ellátása
rehabilitációja

5000 Szolnok, Ady E. u. 45. II/6.
Mobil: 30/945-5540
E-mail: gulyasan62@freemail.hu

SZVE 2007 29

55. Nemes Judit
Idõsek szociális ellátása 1028 Budapest, Dér u. 22.

Mobil: 70/335-2625
E-mail: junemes@freemail.hu

SZVE 2007 30
Szociális alapvizsga

56. Papp Gyõzõ
Családvédelem,
családgondozás

7100 Szekszárd, Mérey u. 34.
Mobil: 30/959-9096
E-mail: david@tolna.net

SZVE 2009 11

57. Papp Krisztina Gyermekjóléti alapellátás
1028 Budapest, Vörösmarty u. 26.
Mobil: 30/906-0496
E-mail: pppkrisz@gmail.com

SZVE 2009 12

58. Patyán László

Hajléktalan ellátás 4400 Nyíregyháza, Meggyfa u. 9.
Tel.: 42/598-234
Mobil: 30/387-2268
E-mail: patyan.laszlo@foh.unideb.hu

SZVE 2011 03Idõsek szociális ellátása

Szociális alapvizsga

59. Puskásné Halál Ágnes Idõsek szociális ellátása

6635 Szegvár, Mindszenti u. 55.
Mobil: 30/405-5903
E-mail: phagi@vnet.hu;
puskasnehagi@gmail.com

SZVE 2010 05

60. Roth Gyula Balázsné Gyermekjóléti alapellátás
9400 Sopron, Vasvári P. u. 2/A
Tel.: 99/524-361

SZVE 2007 31

61. Szabóné Bánfalvi Katalin Gyermekjóléti alapellátás
1112 Budapest, Kapolcs utca 11. 2/9.
Mobil: 20/576-9695
E-mail: datas@freemail.hu

SZVE 2010 06

62. Szalai József Idõsek szociális ellátása

9532 Külsõvat, Béri B. Á. u. 1.
Mobil: 30/237-2682
Fax: 89/546-001
E-mail: szalai@iokvat.hu

SZVE 2007 32

63. Szaniszló Zoltán Gyermekvédelmi szakellátás
3300 Eger, Hadnagy út 11. I/2.
Mobil: 30/463-9184
E-mail: tenger06@citromail.hu

SZVE 2009 13

64. Szanyi Zsuzsanna Hajléktalan ellátás
8246 Tótvázsony, Kereszt utca 5.
Mobil: 20/241-1244
E-mail: szanyizsuzsanna27@gmail.com

SZVE 2010 07

65. Szoboszlai Katalin

Családvédelem,
családgondozás

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 5. 8/31.
Tel.: 42/404-411/206
Mobil: 20/936-7647
E-mail: szkati@mail.de-efk.hu

SZVE 2008 02
Gyermekjóléti alapellátás

Hajléktalan ellátás

66. Takács Imre

Családvédelem,
családgondozás

2143 Kistarcsa, Pf. 15.
Tel.: 28/490-422
Mobil: 30/942-8987
E-mail: macsoe@vnet.hu

SZVE 2007 33

Gyermekjóléti alapellátás

67. Tengerdi Antal

Fogyatékosok szociális ellátása
rehabilitációja 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/A

Tel.: 99/314-361
Mobil: 30/989-9659

SZVE 2007 34Pszichiátriai
és szenvedélybetegek
szociális ellátása
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Ssz. Név: Témacsoport: Elérhetõség:
Igazolvány

száma:

68. Tóth Erzsébet Idõsek szociális ellátása
3200 Gyöngyös, Warga L. út 17.
Tel.: 36/545-083, 37/318-913
Mobil: 30/550-4490

SZVE 2007 35

69. Udvari Kerstin Hajléktalan ellátás
1126 Budapest, Németvölgyi út 16. III/2.
Mobil: 30/231-4135

SZVE 2007 36

70. Vargáné Markos Ágnes
Családvédelem,
családgondozás

4600 Kisvárda, Akácfa u. 6.
Mobil: 70/334-5916
E-mail: markosagnes@freemail.hu

SZVE 2011 01

71. Víghné Károlyi Katalin Gyermekvédelmi szakellátás
5310 Kisújszállás, Ady u. 22.
Mobil: 30/619-9808
E-mail: katiyaris@freemail.hu

SZVE 2007 37

72. Vitál Attila Szociális alapvizsga
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B
Mobil: 20/973-5237

SZVE 2010 08

73. Zsiga István
Idõsek szociális ellátása 6900 Makó, Hunyadi u. 5. III/12.

Mobil: 30/468-9220
E-mail: zsiga-istvan@freemail.hu

SZVE 2011 09
Hajléktalan ellátás

74. Zsitvay Katalin Idõsek szociális ellátása

3000 Hatvan, Tabán u. 25.
Tel.: 37/340-515
Mobil: 30/627-0025
E-mail: zsikata@freemail.hu

SZVE 2009 14

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

P á l y á z a t i f e l h í v á s o k

álláshelyek betöltésére

Budapest Fõváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) pályázatot hirdet Budapest Fõváros Önkormányzatának

Idõsek Otthona (1071 Budapest, Dózsa György út 82/B)

pénzügyi munkakör mellett gazdasági vezetõ

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: A gazdasági vezetõ kiemelt szakmai feladata

– az intézmény gazdálkodási stratégiájának elõkészítése, végrehajtásának irányítása, ellenõrzése;

– a költségvetési szerv költségvetésének elõirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással

(költségvetési beszámolók, évközi adatszolgáltatás) kapcsolatos feladatok megszervezése és irányítása;

– a költségvetési szerv mûködtetésével, üzemeltetésével kapcsolatban a gazdálkodási háttér biztosítása;

– a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházás, a vagyonhasználat és -védelem feladatainak megszervezése

és irányítása.

Pályázati feltételek:

– az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti felsõoktatásban szerzett

pénzügyi-számviteli végzettség, vagy a felsõoktatásban szerzett egyéb végzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes

könyvelõi képesítés,
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– a gazdasági vezetõnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelrõl

szóló 2000. évi C. törvény 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító

engedéllyel (igazolvánnyal),

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett személy.

Elõnyt jelent:

– ÁBPE költségvetési szervek gazdasági vezetõi részére biztosított továbbképzés és vizsga,

– vezetõi gyakorlat (1–3 év vezetõi tapasztalat).

Elvárt kompetenciák:

– kiváló szintû döntési képesség,

– kiemelkedõ kommunikációs és tárgyalóképesség,

– szakma iránti elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– vezetõi tapasztalatot igazoló okiratok,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= közalkalmazotti jogviszonyának 4 hónapos próbaidejét elfogadja,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõségének idõpontja: az álláshely legkorábban 2012. február 20. napjától tölthetõ be.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 4 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 20.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. november 21.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Budapest Fõváros Önkormányzata Humán Erõforrás

Menedzsment Fõosztályának címezve (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati

adatbázisban szereplõ azonosító számot: 16/3966/2011., valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezetõ–pénzügyi

munkakör mellett.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázaton megfelelt jelentkezõket

eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslatát mérlegelve fõpolgármester-helyettes úr dönt a nyertes pályázó személyét

illetõen. A pályázók a döntést követõ 5 munkanapon belül levélben kapnak értesítést az eredményrõl.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dikter Tiborné intézményvezetõ nyújt a 06-1/322-9433-as telefonszámon.

***

A Fõvárosi Közgyûlés (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) pályázatot hirdet a Fõvárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos

Idõsek Otthona (1064 Budapest, Rózsa u. 67.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: egy személyben felelõs a korszerû, magas színvonalú

gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért; irányítja, összehangolja az intézmény mûködését; ellenõrzi a közvetlen felügyelete alá

tartozó vezetõ beosztású dolgozók munkáját; ellenõrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belsõ szabályzataiban, a

munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontjában az intézményvezetõre meghatározott felsõfokú

képzettségek valamelyike,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerinti egészségügyi vagy szociális területen

szerzett szakmai gyakorlat,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve

bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– legalább 1–3 év vezetõi tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintû döntési képesség, kiemelkedõ kommunikációs és tárgyalóképesség, szakma iránti elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolatai,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejét elfogadja,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. február 1. napjától 2017. január 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 4 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 11.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. december 12.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Fõvárosi Önkormányzat Humán Erõforrás Menedzsment

Fõosztályának címezve kell benyújtani (1052 Budapest, Városház u. 9–11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban

szereplõ azonosító számot: FPH016/4159/2011., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezetõ – Budapest, Rózsa u. 67.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelt

jelentkezõket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Közgyûlés következõ ülésén dönt az

intézményvezetõ személyét illetõen. A pályázók a döntést követõen írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt Görög Tiborné intézményvezetõ a 311-4850-es telefonszámon.

***

Budapest Fõváros IV. ker. Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14., Tel.: 231-3101) pályázatot hirdet Újpest

Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye (1042 Budapest, Deák F. u. 93.)

gazdasági vezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének betöltésére.
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A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a gazdasági szervezet irányítása, ellenõrzése, munkájának megszervezése.

A költségvetési szerv költségvetésének elõirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással

kapcsolatos feladatok, a költségvetési szerv mûködtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében

a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatok ellátása. Kötelezettségvállalás

ellenjegyzése, érvényesítése, az utalvány ellenjegyzése. Gazdasági intézkedések meghozatala.

Pályázati feltételek:

– a felsõoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy

– a felsõoktatásban szerzett egyéb végzettség, szakképzettség és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelõi

képesítés,

– szerepelnie kell a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 151. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell

a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

– legalább 5 éves – önálló költségvetési szervnél szerzett – szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,

– a magasabb vezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– motivációs levelet,

– a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát, valamint az elõírt vezetõi gyakorlatot igazoló okmányok másolatát,

– szakmai programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. február 1. napjától 2017. január 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény: a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 16.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. december 17.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, a csatolt mellékletekkel együtt Budapest Fõváros IV. kerület Újpest

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztályának címezve kell benyújtani (1041 Budapest, István út 14.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírása a Kjt. és a vonatkozó kormányrendeletek alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Molnár Andrea nyújt a 231-3143-as telefonszámon.

Megjegyzés: az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidõ lejártakor – megfelel a jogszabályi

elõírásoknak és a pályázati kiírásnak.

***

Budapest Fõváros XV. kerületi Önkormányzata (1153 Budapest, Bocskai u. 1–3.) pályázatot hirdet a Budapest Fõváros

XV. kerületi Önkormányzat fenntartásában mûködõ Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) (címe: 1153 Budapest, Széchenyi tér 10.)

igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény által ellátott alapfeladatok: idõsek és fogyatékosok nappali szociális ellátása, házi segítségnyújtás, étkeztetés,

jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermek- és ifjúságjóléti feladatok.

12. szám SZOCIÁLIS KÖZLÖNY 1163



A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény irányítása, munkájának megszervezése, a

tevékenységek ellenõrzése, a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának és gazdaságos

megoldásának biztosítása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja szerinti – felsõoktatásban szerzett – felsõfokú szakirányú

szakképzettség,

– magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással

egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem vagy a szociális ellátást

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve

bevándorolt vagy letelepedett személy,

– szociális szakvizsga,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), software alkalmazások,

– nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetõvé.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: szociális és/vagy gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetõi tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: szakma iránti elkötelezettség, kiváló szintû irányító és döntési képesség, kiemelkedõ együttmûködési és

tárgyalóképesség, empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó jelentkezése a pályázatra,

– a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló részletes szakmai önéletrajza,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolata(i),

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= hozzájárul a személyes adatok megismeréséhez az elbírálásban résztvevõ személyek részére (a pályázónak a személyes

adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján nyilatkoznia kell arról,

hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezõk és döntéshozók részére történõ sokszorosításához,

továbbításához),

= a közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidejét elfogadja,

= az álláshely betöltésénél összeférhetetlenséget eredményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése

idõpontjáig megszünteti,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát,

= nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határidõben vagyonnyilatkozatot tesz,

= a képviselõ-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2012. március 1. napjától 2016. február 28. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 4 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény és az illetménypótlék a Kjt., illetve a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján kerül megállapításra.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. december 10.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 16. 16 óra.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, kettõ azonos szövegû és mellékletû példányban, zárt borítékban

(egy példányt nem kérünk összefûzni) Budapest Fõváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Polgármesteri

Kabinetének címére (1153 Budapest, Bocskai u. 1–3.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni: „ESZI PÁLYÁZAT”, valamint a

beosztás megnevezését: „ESZI vezetõ”.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelt

jelentkezõket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület következõ ülésén dönt az

igazgató személyét illetõen. A pályázók a döntést követõen írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: a képviselõ-testület februári ülése.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Kovácsné Márkus Évánál, a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetõjénél a

305-3256-os telefonszámon.

***

Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (2000 Szentendre, Városház tér 1–3.) pályázatot

hirdet a Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre:

– szociális étkeztetés,

– házi segítségnyújtás,

– idõsek nappali ellátása,

– hajléktalanok éjjeli menedékhelye,

– védõnõi szolgálat,

– iskola-egészségügyi ellátás biztosítása.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az integrált intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében az intézmény tevékenységi körébe tartozó alapszolgáltatások

bármelyikének vezetéséhez elõírt felsõfokú szakirányú végzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás és az egészségügyi ellátás

területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– legalább 5 év vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga megléte,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– a magasabb vezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

Elõnyt jelent:

– helyismeret,

– lakóhely a Dunakanyari Kistérségben.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a képesítés(eke)t igazoló okiratok hitelesített másolatát,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= az álláshely elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
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A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2012. március 1. napjától várhatóan 2016. december 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: a Kjt. szerint; valamint mobiltelefon-használat az intézmény vonatkozó szabályzata szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 6.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: várhatóan 2011. december 30.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, a csatolt mellékletekkel együtt, zárt borítékban a Dunakanyari és

Pilisi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elnökének, Dr. Dietz Ferencnek címezve kell benyújtani (2000 Szentendre,

Városház tér 3.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálása a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: várhatóan 2012. február 17.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Dr. Dedics Zsigmond kistérségi irodavezetõnél a 26/505-404-es telefonszámon.

***

Elek Város Önkormányzatának képviselõ-testülete (5742 Elek, Gyulai út 2.) pályázatot hirdet a Pszichiátriai Betegek

Otthona (5742 Elek, Béke u. 4.)

igazgatói

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: mentális- és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása.

Az igazgató által ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9.3. alpontjában meghatározott szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okirat hitelesített másolatát,

– szakmai gyakorlat igazolását,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõ: 2012. február 1. napjától.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatás: a Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. december 23.
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A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Elek Város Önkormányzatának polgármestere részére (5742 Elek, Pf. 17.) kell

benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt Pluhár László polgármester a 66/240-411-es telefonszámon.

***

Magyarhomorog Községi Önkormányzat (4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.) pályázatot hirdet a Magyarhomorogi Idõsek

Otthona (4137 Magyarhomorog, Árpád u. 47.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: ellátja az intézményvezetõi feladatokat, így különösen

– gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény által foglalkoztatott munkavállalók felett,

– megszervezi és irányítja az intézmény alapító okiratában és mûködési engedélyében meghatározott szociális ellátásokat,

– takarékos gazdálkodást folytat és azt ellenõrzi.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– szociális szakvizsgával nem rendelkezõ pályázó a kinevezést követõ 2 éven belül köteles szociális szakvizsgát tenni,

– a magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a

megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– szociális alapellátás és szakellátás területén szerzett – legalább 5 éves – szakmai tapasztalat,

– a pályázó Berettyóújfalui Kistérség valamely településén élõ, lakóhellyel rendelkezõ személy,

– idõsek bentlakásos ellátása terén szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó elõírt szakmai és vezetõi gyakorlatának meglétét is igazoló szakmai önéletrajz,

– a képestést igazoló okiratok egyszerû másolata,

– a munkakör ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérésérõl

szóló igazolás,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. január 16. napjától 2017. január 15. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 9.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. december 5.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton Magyarhomorog Községi Önkormányzat címére kell

benyújtani (4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:

3034/2011., valamint a munkakör megnevezését: Magyarhomorogi Idõsek Otthona intézményvezetõ.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról Magyarhomorog Községi Önkormányzat képviselõ-testülete dönt, az

Ügyrendi, Közbeszerzési és Gazdasági Bizottság javaslata alapján. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában,

továbbá a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)

Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barabás Károlyné nyújt az 54/704-602-es telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.magyarhomorog.hu honlapon szerezhetõ.

***

Mezõcsát Kistérség Többcélú Társulása (3450 Mezõcsát, Hõsök tere 24.) pályázatot hirdet a Mezõcsáti Kistérség

Humánszolgáltató Központ (3450 Mezõcsát, Hõsök tere 24.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: Mezõcsát Kistérség Többcélú Társulása által felvállalt

szociális és gyermekjóléti feladtok ellátásának irányítása, szervezése.

Az intézmény tevékenységi köre:

– gyermekjóléti szolgálat,

– családsegítõ szolgálat,

– támogató szolgálat,

– házi segítségnyújtás,

– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,

– fogyatékossággal élõk nappali ellátása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintû ismerete,

– „B” kategóriás jogosítvány,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– azonos feladatokat ellátó intézményben szerzett 1–3 év vezetõi tapasztalat,

– az intézmény tevékenységi köréhez kapcsolódó témacsoportban megszerzett szociális szakvizsga.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintû szervezési és irányítási képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevõk megismerhetik,
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= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. február 7. napjától 2017. február 6. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A közalkalmazott által betöltendõ munkakör: családgondozó.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 19.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. december 19.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Mezõcsát Kistérség Többcélú Társulása címére (3450 Mezõcsát, Hõsök tere 24.) vagy

– személyesen Kovács Mihály részére (3450 Mezõcsát, Hõsök tere 24.)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 132/2011., valamint a

„Pályázat a Humánszolgáltató Központ intézményvezetõi álláshelyére” szöveget.

A pályázat elbírálásának módja, rendje és határideje: a pályázatokat Mezõcsát Kistérség Társulási Tanácsa bírálja el a pályázatok

benyújtási határidejének lejárát követõ elsõ tanácsi ülésen, legkésõbb 2012. február 6-ig.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Mihály nyújt a 49/353-912-es telefonszámon.

***

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (4400 Nyíregyháza, Tûzoltó u. 1.) pályázatot hirdet a

Gyermekjóléti Központ (4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok

vezetõi irányítása.

Az intézmény – a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti –

alaptevékenysége: gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt. 39–40. §), családok átmeneti otthona (Gyvt. 51. §), bölcsõdei ellátás (Gyvt. 42. §).

Pályázati feltételek:

– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész 1., 2. vagy 5. pontja szerinti felsõfokú képesítés,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:

– vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,

– kötelezettségvállalási nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a szociális szakvizsga – a kinevezést követõ –

2 éven belül történõ megszerzését,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
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= hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése, valamint

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága, illetve Nyírtelek Város Önkormányzatának képviselõ-testülete, Kálmánháza

Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Kótaj Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Nagycserkesz

Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Napkor Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Nyírpazony

Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Nyírtura Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Sényõ Község

Önkormányzatának képviselõ-testülete megismerje, abba betekintsen,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. március 1. napjától 2017. február 28. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: a Kjt., illetve a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ megjelenést követõ 30. nap

(a megjelenés idõpontja: 2011. december 20.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, „Gyermekjóléti Központ intézményvezetõi pályázat”

megjelöléssel, személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elnöke,

Dr. Kovács Ferenc részére (4400 Nyíregyháza, Tûzoltó u. 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál

(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), illetve a 42/524-588-as telefonszámon.

***

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (4400 Nyíregyháza, Tûzoltó u. 1.) pályázatot hirdet a Szociális

Gondozási Központ (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok

vezetõi irányítása.

Az intézmény – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti –

alaptevékenysége: szociális étkeztetés (Szt. 62. §), házi segítségnyújtás (Szt. 63. §), jelzõrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. §),

nappali ellátás (Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) és c) pontja), közösségi ellátás (Szt. 65/A. §), támogató szolgálat (Szt. 65/C. §), fogyatékos

személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona (Szt. 85/A. §), szociális foglalkoztatás (Szt. 99/B. §), ápolást, gondozást nyújtó

intézmény – idõsek otthona (Szt. 67–68. §).

Az intézmény – a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet szerinti – tevékenysége: otthoni szakápolás.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. vagy 8.2. alpontja szerinti felsõfokú szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:

– vezetõi gyakorlat,

– szociális szakvizsga.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,

– kötelezettségvállalási nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a szociális szakvizsga – a kinevezést követõ –

2 éven belül történõ megszerzését,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése, valamint

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága, illetve Nyírtelek Város Önkormányzatának képviselõ-testülete, Kálmánháza

Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Kótaj Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Nagycserkesz

Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Napkor Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Nyírpazony

Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Nyírtura Község Önkormányzatának képviselõ-testülete, Sényõ Község

Önkormányzatának képviselõ-testülete megismerje, abba betekintsen,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. március 1. napjától 2017. február 28. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: a Kjt., illetve a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történõ megjelenést követõ 30. nap

(a megjelenés idõpontja: 2011. december 20.).

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, „Szociális Gondozási Központ intézményvezetõi pályázat”

megjelöléssel, személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elnöke,

Dr. Kovács Ferenc részére (4400 Nyíregyháza, Tûzoltó u. 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ 60 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál

(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), illetve a 42/524-585-ös telefonszámon.

***

Ököritófülpös-Rápolt Községek Önkormányzatának képviselõ-testülete (4755 Ököritófülpös, Kossuth L. u. 108.) pályázatot

hirdet a közösen fenntartott Idõsek Klubja (4755 Ököritófülpös, Kossuth L. u. 30.)

intézményvezetõi

álláshelyének betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre:

– étkeztetés,

– idõsek klubja.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok

vezetõi irányítása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.1. alpontjában meghatározott szakirányú szakképzettség,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az

egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:

– szakmai önéletrajzot,

– a képesítést igazoló okiratok másolatait,

– rövid és hosszú távú vezetõi elképzeléseket,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megkérésére

vonatkozó igazolást,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. február 2. napjától 2017. január 31. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására, a juttatásokra és a pótlékokra a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

rendelkezései az irányadóak.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 31.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. december 12.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatokat postai úton vagy személyesen Ököritófülpös Nagyközség polgármesterének

címezve kell benyújtani (4755 Ököritófülpös, Kossuth L. u. 108.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatban információt nyújt Szabó Béla polgármester a 44/557-501-es telefonszámon.

***

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) pályázatot hirdet a Szegedi Kistérség Többcélú

Társulása Egyesített Szociális Intézmény (6724 Szeged, Kálvária sgt. 45.)

gazdasági igazgatói (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a gazdasági szervezet irányítása, ellenõrzése.

A költségvetési szerv költségvetésének elõirányzatai tekintetében a gazdálkodással, a könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással

kapcsolatos feladatok megszervezése, a költségvetési szerv mûködtetése, üzemeltetése, vagyongazdálkodása körében a

beruházással, a vagyonfelhasználással, hasznosításával és védelmével kapcsolatos feladatok ellátása, irányítása.

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés érvényesítése, a szükséges gazdasági intézkedések meghozatala.

A munkavégzés helye: 6723 Szeged, Sás u. 2.

Pályázati feltételek:

– fõiskola, szakirányú pénzügyi-, gazdasági felsõfokú iskolai végzettség, és államháztartási szakon regisztrált mérlegképes

könyvelõ végzettség,

– évi min. 3,0 milliárd forint költségvetési fõösszegû költségvetési szervnél szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat,

– ECDL bizonyítvány,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen elõélet,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve

bevándorolt vagy letelepedett státus,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– vezetõi tapasztalat,

– kiemelkedõ kommunikációs és tárgyalóképesség,

– szakma iránti elkötelezettség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– motivációs levél,

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést, illetve a vezetõi tapasztatot igazoló okiratok egyszerû másolata,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a pályázata elbírálásában közremûködõk a pályázatába betekinthessenek,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év.

Az álláshely betölthetõségének idõpontja: az álláshely a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 28.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. november 28.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot postai úton a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének

címére kell benyújtani (6720 Szeged, Széchenyi tér 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító

számot: 2011/1122., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának Polgármesterek Tanácsa bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ratkai Imre munkaszervezet-vezetõ nyújt a 62/551-601-es telefonszámon.

Megjegyzés: a pályázat akkor érvényes, ha az mindenben megfelel – a pályázati határidõ lejártának idõpontjában – a vonatkozó

jogszabályi rendelkezéseknek és a pályázati kiírásnak.

***

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet az Egyesített

Szociális Intézmény (8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 34.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási és

szakosított ellátási forma keretében étkeztetés; nappali, átmeneti és tartós bentlakásos szociális ellátás nyújtása az életkoruk,

egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorultak részére. A szolgáltatások integrált szervezeti formában, az alap-,

nappali, bentlakásos intézményi formák egymásra épülésével valósulnak meg. Az intézményvezetõ feladata a szociális gondozó

munkaköre mellett az intézmény szakszerû, jogszerû mûködésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az

intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása. Feladata többek között az intézmény költségvetésében

biztosított pénzeszközökkel való ésszerû, célszerû, takarékos gazdálkodás.

Pályázati feltételek:

– felsõfokú iskolai végzettség, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontjában meghatározott

képesítés,

– vagy felsõfokú iskolai végzettség hiányában szakirányú felsõfokú szakképesítés, amellyel a magasabb vezetõi feladatok

2013. december 31-ig láthatók el,

– magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással

egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi

ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,

– magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt

vagy letelepedett személy,
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– ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (7) bekezdésének megfelelõen a szociális szakvizsga-kötelezettség vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai életrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolatai,

– a szakmai gyakorlatról szóló igazolás,

– a szociális szakvizsgát igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat, hogy a szociális szakvizsga letételének kötelezettségét vállalja,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezõk részére pályázata tartalmának megismeréséhez

hozzájárul,

= pályázatának nyílt ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,

= vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. március 1. napjától 2017. február 28. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 4 hónap próbaidõ kikötésével.

A közalkalmazott által betöltendõ munkakör: – az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – szociális gondozó.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 2.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. november 21.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának címére (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.),

– személyesen Mazzag Károlyné dr. (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) részére

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 10.117/2011., valamint a

beosztás megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Humán Közszolgáltatási Bizottság tagjaiból és a 257/2000. (XII. 26.) Korm.

rendeletben meghatározott személyekbõl álló bizottság véleményezi. A pályázatokról Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Önkormányzatának Közgyûlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Solymos Krisztina irodavezetõ nyújt a 22/537-143-as telefonszámon.

***

Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (4625 Záhony, Ady Endre út 35.) pályázatot hirdet a Szociális Központ

(4644 Mándok, Petõfi út 23.)

intézményvezetõi (magasabb vezetõ)

álláshelyének teljes munkaidõben történõ betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre:

– idõsek nappali ellátása (idõsek klubja),

– családsegítés,

– házi segítségnyújtás,

– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,

– étkeztetés,

– falugondnoki szolgáltatás,

– támogató szolgáltatás,

– idõsek otthona,
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– fogyatékkal élõ személyek nappali ellátása,

– gyermekjóléti szolgáltatás.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a vegyes profilú, önállóan mûködõ és gazdálkodó

integrált intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi ellátása, irányítása, ellenõrzése. Az intézmény Alapító

Okiratában, SzMSz-ében és az ellátások szakmai programjában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. alpontjában elõírt felsõfokú (fõiskolai vagy egyetemi) végzettség,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése szerint meghatározott szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt

vagy letelepedett státus,

– cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– szociális szakvizsga,

– szociális, illetve gyermekvédelmi területen szerzett legalább 2 év vezetõi tapasztalat,

– „B” kategóriás vezetõi engedély,

– a záhonyi kistérség helyismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz,

– a képesítést igazoló okiratok másolata,

– szakmai gyakorlatról szóló igazolás,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– közalkalmazotti jogviszony újonnan történõ létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy

= a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

= pályázata elbírálását a Társulási Tanács nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,

= a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott

kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

= nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. február 15. napjától 2017. február 14. napjáig.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan

létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak

kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 16.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történõ közzététel napja: 2011. december 11.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot

– postai úton Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás címére (4625 Záhony, Ady E. út 35.), vagy

– személyesen Békési Zoltán részére (4625 Záhony, Ady E. út 35. fszt., Kistérségi Iroda)

kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 159/2011., valamint a

munkakör megnevezését: intézményvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a kinevezésrõl, valamint a magasabb vezetõi megbízásról Záhony és Térsége Többcélú

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Békési Zoltán nyújt a 45/525-043-as telefonszámon vagy a

kisterseg@ztkt.t-online.hu elektronikus elérhetõségen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.zahonykisterseg.hu honlapon szerezhetõ.
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el az
aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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