
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/795.

Benyújtás dátuma: 2018-06-28 15:58

Parlex azonosító: CIQ5RLJ70001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Rig 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 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
Az ajka Magyar Imre Kórház fertőző osztályának 
felújítása 

900,0 /+900,0 m. 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     675,8
/-900,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Tagadhatatlan az a több milliárdos fejlesztés, amelyben a közelmúltban az ajkai Magyar Imre
Kórház  részesült,  azonban  a  felújításból  van  olyan  osztály,  ami  kimaradt.  A kórház  fertőző
osztálya  sajnos  továbbra  is  elavult,  leamortizálódott,  omladozik  a  vakolat,  és  a  betegeknek
felvizesedett, dohos falak között kell várakozniuk. Az itt megforduló betegek közül már többen
is készítettek és küldtek képeket a rossz állapotokról. Nyilvánvaló, hogy a betegek és a dolgozók
is kényelmetlenül érzik magukat az osztályon, illetve az alagsorban található hasonló állapotú
szakrendelőkben, hiszen a kórház felújított részeitől nagyon elüt ez a 21. századtól távol álló
épületrész.  Az  egységes  kórházkép  megteremtése,  valamint  a  betegek  és  a  kórházdolgozók
érdekében is  fontosnak és  szükségesnek tartom az  említett  osztály és  a  rendelők felújítását.
Ezúton kérem támogassák módosító javaslatom, hogy a fejlesztés megvalósulhasson.
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