
Országgyűlési képviselő
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Benyújtás dátuma: 2018-06-27 15:41

Parlex azonosító: K5HP6H4X0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (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 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
Fóti egészségügyi központ tervezése és 
kivitelezése

1     500,0 /+1 500,0 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] 28     075,8
/-1 500,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Fóton az egészségügyi ellátás fejlesztésére nagyon nagy szükség van. A településen üzemelő, az
1980-as  évek  elején  épült  egészségügyi  központ  mára  messze  nem  felel  meg  a  kor
követelményeinek, a legminimálisabb mértékben képes csak funkcióját betölteni. Az épület több
házi- és házi gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, a 24 órás ügyeleti szolgálatnak és
a  labornak  biztosít  helyet,  de  már  nem  olyan  állagú,  melyben  az  egészségügyi  dolgozók
normálisan el tudnák látni a feladatukat. Gépészeti és elektromos hálózati rendszere is teljesen
elavult.  Mihamarabb felújításra vár,  ehhez viszont a városnak jelenleg nincs elegendő önálló
forrása. Ennek megvalósítására tartom indokoltnak a módosító javaslat benyújtását. A támogatás
biztosítása a kormányzati kommunikációs kiadások csökkentésével valósulhat meg.
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