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Módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztünk elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentésétjavasoljuk:

Országgyűlési képviselő
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Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX . EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

22 Egészségügyi ágazati előirányzato k

22 Megyei szint ű Gyermekpszichiátriai ellátás 0 00 +1000,0 +1000 .0 1000 .0 1000.0

XI MINISZTERELNÖKSÉG

15 Fejezeti kezelésű el őirányzatok

1 Célelőirányzatok

2 Kormányzati kommunikációval
kapcsolatos feladatok

1690,0 1 690,0 -1 000 .0 -1 000 .0 690 .0 6900

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tttntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőrányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

„Egyre kritikusabb a gyermekek mentális állapota, a tanulási nehézséggel, magatartászavarral küzd ő
gyermekek száma folyamatosan növekszik . Az elmúlt évben és az idei év első felében is több 24 év alatti
fiatal és gyerek kísérelt meg, illetve követett el öngyilkosságot . Ugyanakkor az akut krízishelyzetben lévő
gyermekek ellátása jelenleg nem megoldott, ma Magyarországon összesen 60-70 gyermekpszichiáte r
dolgozik derült ki egy ombudsmani vizsgálatból . ”

„Igen kevés a fekvő beteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmények száma és nagyok a területi eltérések .
Az ország nyugati felében, az egész Dunántúlon nincs aktív gyermekpszichiátriai fekv ő beteg ellátás . E
térség gyermekpszichiátriai betegeit kényszerűen gyermekgyógyászati osztályokon vagy a feln ő tt
pszichiátriai betegekkel együtt kezelik, gyermekpszichiáter szakorvosi felügyelet vagy konzílium nélkül .
Ugyanilyen állapotok uralkodnak az Észak-magyarországi régióban is . ”

A fenti részletek az Állampolgári Jogok Országgy űlési Biztosának 2011 jelentéséből származnak, és
önmagukért beszélnek . Sajnos nem történt változás ezen a területen az óta sem. Annak érdekében, hogy
ezeket a folyamatokat megállítsuk, a probléma azonnali kezelésére van szükség, hogy egy egészsége s
társadalom jövőjérő l beszélhessünk .

Módosító javaslatunk a fenti probléma megoldásának megkezdése, a gyermekpszichiátriai gondozá s
megyei szintű kiépítésének elindításával .

Budapest, 2013 . október 30 .

áZsolt

	

Sneider Tamás

	

Vágó Sebestyén

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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