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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Magyar Zoltán (Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1
Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Gazdasági bizottság

Módosító javaslat 2
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 22. Alcím 24.
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli
24
támogatása
Esztergomi Vaszary Kolos Kórház rendkívüli
1
támogatása

10 000,0

/+10 000,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
1 A HHSZ 91. § (4) bekezdése alapján a központi költségvetés és a költségvetési fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat kivételével – kizárólag a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság nyújthat be
módosító javaslatot.
2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és
2
konzultációval kapcsolatos feladatok

[20 579,5] 10 579,5

/-10 000,0 m.
kiadás/

Indokolás
Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház hosszú évek óta küzd forráshiánnyal, betudhatóan annak
az óriási leterheltségnek, mely a körzetének nagyságából fakad. A kórház az elmúlt években
rendre részesül állami konszolidációban, mely hosszú távon nem jelent megoldást az
intézménynek. A gyermekosztály évekkel ezelőtt megszűnt, így az ellátásra szoruló gyermekeket
vagy Tatabányára, vagy Budapestre kell szállítani. Jelenleg már az újszülött osztály
fennmaradása is veszélyben van.
A rendkívüli támogatás célja, hogy a kórház anyagi stabilitása hosszú távon megoldott legyen,
illetve, hogy a szülészeti osztály fennmaradjon, valamint a gyermekosztály újra megnyisson.
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