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Módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. § (1) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



Javaslat a 2014. évi költségvetési elő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XLIII . XLIII . AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATO S
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadáso k

[6] [Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye — Európai Oktatási Közpon t
létrehozásával kapcsolatos kiadások ]

[6 208,0] 1-6 208.01 Q

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 505 597,0 607,9 +6208 .0 505 5897,0 6 815 . 9

Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 218 143,3 2670,0 220 812, 3

2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58 494,7 744 59 238, 7

3 Dologi kiadások 222 630,2 2731,5 225 361, 7

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 21,5 62,5 84,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normaKvákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Jelen módosításunk célja, hogy az amúgy is nehéz helyzetben lév ő gyógyító-megelőző ellátás intézetei –
azon belül is a Gyermekkórházak — további, a költségvetésben meghatározot t
támogatástól eltérően nagyobb támogatásban részesüljenek. A jelenlegi törvénytervezet igen csekél y
támogatást biztosít a gyermekkórházaknak, holott a gyermekegészségügy egy kiemelten fontos terület,
amelyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni .

Indokolá s

' 6/V

Budapest, 13 . október

dr. udi-Nagy Tamás . Kiss Sándor

(Jobbik)
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