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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: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     600,0 /-400,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
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
Gyermekpszichiátriai fekvőbeteg osztály létesítése a Hetényi 
Géza megyei kórházban Szolnokon

400,0
/+400,0 f.

kiadás/

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. 



Indokolás 

Szolnokon a megyei kórházban 18 éve megszüntették a különálló gyermekpszichiátriai részleget,
ahol akut lelki problémákkal küszködő kiskorú gyermekeket kezeltek. Ennek hiányát azóta is
érzi a város és a megye is, sőt a gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett fiatalok is. Amikor
egyre  súlyosabb  disszociális  tüneteket  mutató,  magatartás  zavarral  küszködő  és  személyiség
problémás  gyerekek  szorulnának  hosszasabb  kezelésre,  Debrecen,  Szeged,  esetleg  Gyula
városában  található  gyermekpszichiátriai  osztályok fogadnak csak  limitált  létszámú eseteket.
Ezek  a  városok  Szolnoktól  mind  több  mint  100  km-re  vannak,  ezáltal  megnehezíti  a
megközelítést, látogatást stb. A megfelelő ellátás érdekében indokolt egy megyei jogú városban
legalább egy 15 fős gyermekpszichiátriai fekvőbeteg osztály létesítése.
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