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Kapcsolódó 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 102. § (1) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/12415/173. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

Országgyűlési képviselő



Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)

Feje
zet

szám
cím
szám

Alcí m
szám

Jog-
cím-
csop .
szám

Jog-
cím
szám

Elő ir.
csop
szám

Ki-

emelt
ei

szám

Fejezet
neve Cím név Alcím

név
Jogcím -
csop. név

Jogcí m
név

El ő ir.
csup . név

Kiemelt
előirány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT

ELŐ IRÁNYZAT-MÓDOSZTÁS

ELŐIRÁNYZAT
+/-

MÓDOSÍTOTT

KIADÁS BEVÉTEL

TÁMOGA -
TÁS KIADÁS BEVÉTEL

TÁMOGA-
TÁS KIADÁS BEVÉTEL

TÁMOGA -
TÁ S

XX . Emberi Erőfonások Minisztérium a

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

22 Egészségügyi ágazati elő irányzatok

25 Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet korszerűsítése, 0 0
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XI . Miniszterelnökség

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célirányzatok

1 Kormányfái protokoll 500,0 500,0 -50,0 -500 4500 450.0



Indokolá s

A Jobbik nagyon fontosnak tartja - a romló statisztikai és demográfiai adatok tükrében - a nemzet egészségügyi

állapotának megőrzését, javítását .

A módosító javaslat célja a törökszentmiklósi EGYMI korszerűsítése, belső felújítása, illetve további

akadálymentesítése, amely intézmény Törökszentmiklós és kistérsége egészségügyi ellátását biztosítja .

Az intézmény állaga meglehetősen rossz, belső elrendezése és a tárgyi feltételei szinte a felépülése óta (1979 . )

változatlan képet mutatnak . A lift teljes cserére szorul, a csecsemőgondozó részleg akadálymentesítése ,
korszerűsítése régóta szükségessé vált . A vizesblokk modernizálása pedig növelné a személyi higiéné alapvet ő
fontosságának igényét .

Mindezek javítanák a már beteg és kiszolgáltatott emberek állapotát, növelnék az elégedettséget és ne m

utolsósorban kiszolgálnák a kistérségben él ők igényeit és elvárását.

Budapest, 2013 . november 12 .

ráth Zsol t

Jobbik Magyarországért

Mozgalom
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