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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: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 22. Alcím új 33. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
      33 Egészségügyi fejlesztés Dunakeszin 300,0 /+300,0 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

[29 575,8] 29     275,8
/-300,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Dunakeszi és a dunakeszi kistérség állandó problémája a települések járóbeteg-szakellátásának
nehézkessége, a hosszú várólisták és az ügyeleti rendszer hiányosságai. Ennek orvoslására jelen
helyzetben  csak  helyi  források  bevonásával  van  lehetőség,  melyre  a  települések  lehetőségei
korlátozottak.

A  szakellátás  feladatai  évtizedekkel  korábban,  fele  ekkora  lakosságszám  mellett  kerültek
megállapításra, mely régen nem képes kiszolgálni a kistérség mintegy 80 ezer lakóját.

A költségvetési módosító javaslatok benyújtása a dunakeszi járóbeteg-ellátás kapacitásbővítését
célozza,  vagyis  a  helyi  szakellátásban  dolgozó  személyzet  helyben  tartását,  a  várólisták
csökkenését és az ügyeleti ellátás támogatását.

A támogatás biztosítása a kormányzati kommunikációs kiadások csökkentésével valósulhat meg.
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