
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/15381/87.

Benyújtás dátuma: 2017-05-15 17:05

Parlex azonosító: AQRQUX9H0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Kepli Lajos (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: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 22. Alcím új 29. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

      29
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 
eszközbeszerzésének támogatása

280,0
/+280,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

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, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[20 579,5] 20     299,5
/-280,0 m.

kiadás/

Indokolás 

A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc kórház a megye legnagyobb egészségügyi intézménye,
jelenleg  1125  ágyával,  5  telephelyen  18  gyógyító  és  3  diagnosztikus  osztállyal  működik,
valamint szinte minden szakterületre kiterjedő rendelőintézettel működik. A módosító javaslat a
Kormány  által  nem  támogatott  igényeket  kívánja  kielégíteni,  a  legszükségesebb  eszközök
beszerzésének  támogatásával,  mint  a  kiszolgáló  egységek  eszközbeszerzése,  sterilvíz  kezelő
berendezés,  gépjárműbeszerzés  onkológiai  betegszállításra  valamint  betegszállításra,
gyógyszertári és holttest hűtőkamra, gázsterilizáló beszerzése. Az eszközök a kórház mindennapi
működéséhez és a jelentős létszámú beteg ellátásához mindenképp szükségesek.
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