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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 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet IX. Fejezet 3. Cím
Módosítás jellege: módosítás

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

  3
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú 
kiegészítő támogatásai

[57 961,5] 67     961,5
/+10 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26 Központi kezelésű előirányzatok
    2 Központi tartalékok

      1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[165 000,0] 155     000,0 /-10 000,0 m. 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. 



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 20. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

20. Újpest, Árpád Kórház

Előirányzat: 10 000 millió forint
Az  előirányzat  szolgál  az  újpesti  Árpád  Kórház  traumatológiai  osztálya  (+intenzív,  labor)
újraindításának,  illetve  felújításának  támogatására.  A  támogatás  felhasználásának  részletes
szabályairól  a  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  támogatói  okiratot  ad  ki  Budapest
Főváros IV. kerület Önkormányzata számára.
A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon
belül  történik  és  a  további  részletek tárgyévi  –  támogatói  okirat  szerinti  –  folyósítására csak
abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb
tárgyév november 15-éig  elszámol.  A támogatás  felhasználási  határideje  – ideértve  a  tárgyév
november 15-éig el nem számolt előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

Indokolás 

1-3. 

Újpesten  egykor  négy  kórház  is  segítette  a  település  lakóinak  gyógyulását.  Az  elmúlt  két
évtizedben  folyamatosan  szűntek  meg  az  egyes  osztályok,  például  a  Városi  Kórházban  az
urológia  és  a  neurológia;  az  Árpád  Kórházban  a  traumatológia.  Az Árpád  Kórház  bezárása
különösen fájó pont,  hiszen  a  balesetet  szenvedett  sérültek csak a  főváros  távolabbi  pontján
juthatnak ellátáshoz. A Honvéd Kórház sürgősségi osztálya túlterhelt,  ezért indokolt lenne az
Árpád Kórház traumatológiai osztályának (+intenzív, labor) újraindítása.

A jelenlegi jogszabályok szerint az Árpád a Honvéd Kórház fióktelepeként működhetne.
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