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Módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséró7 szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. '-óban foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

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

növelését, illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX . Emberi erő források Minisztériuma

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítá s
intézményei

2 Felhalmozási költségvetés

6 Beruházások (A J-N-SZ megyei Hetényi Géza kórház
gyermekpszichiátriai fekvőbeteg osztály kialakítása majd
működtetése)

387,9 +700 .0 +700 .0 1087.9 7000

XIX . . Uniós Fejlesztések

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

3 Társadalmi megújulás operatív program 274 718,7 251 554,3 23 164,4 -700 .0 700.0 274 018.7 251 554 .3 22 464 .4

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez őmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokig normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

Az előirányzat módosítás célja a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza Kórhá z

gyermekpszichiátriai fekvőbeteg osztály kialakításához, majd működtetéséhez szükséges forrás
biztosítása.

1998-ban megszűnt a gyermekpszichiátria fekvőbeteg osztálya Szolnokon. Így a 18 év alatti betegeket
vagy felnőtt korú ápoltakkal együtt kell elhelyezni, vagy más távolabbi városok fogadják, aminek átfutás i

ideje sok esetben több napot is igénybe vesz .

Vagyis kijelenthetjük : A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház-rendel ő intézet terület i

ellátási kötelezettsége ugyan a megyére terjed ki, az intézmény azonban nem rendelkezik fekvőbeteg

ellátást nyújtó gyermekpszichiátriai osztállyal, csak gyermekpszichiátriai szakrendelés é s
gyermekpszichiátriai gondozó működik. A gyermek- és ifjúságpszichiátriai sürgősségi ellátás sem

biztosított, szükség esetén kórházi felvételre más intézményekben (Debrecen, Gyula) kerül sor .

A fiatalkori ártalmak, frusztrációk, pszichés betegségek növekedése elengedhetetlenül szükségessé tesz i

egy megyei kórház profiljának b ővítését .

Módosító javaslatomban kezdeményezem a gyermekpszichiátriai fekv őbeteg osztály újbóli felállítását,

fenntartását, működtetését .

2013 . október 30 .

aráth Zsolt

Jobbik Magyarországért

Mozgalom
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