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Kapcsolódó módosító iavasla t

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz — a HHSZ 102. ' (1) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/12415/207. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő

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

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

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

(Millió forintban, egy tizedessel)
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALA P

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadása i

3 Természetbeni ellátások

1 Gyógyító-megelőző ellátá s

9 Otthoni szakápolás 4 479,8 +170.2 4 650. 0

XIV BELÜGYMINISZTÉRIUM

4 Terrorelhárítási Központ

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 7127,8 -170.2 6 957 . 6

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (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
részelótrányzatokar, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkeL
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Indokolá s

A Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatja, az otthoni szakápolás intézményét éppen ezért javasolja ,
a nagyobb összeg ű támogatást.

Az otthoni szakápolás a jogszabályi definíció alapján a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, kezel ő
orvosa rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység . Az otthoni szakápolás célja, hogy a bete g
otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön . Ezzel az ellátási
formával a kórházi kezelések száma csökkenthető , illetve idő tartama lerövidíthető .

Budapest, 2013 . november 11 .

Vágó Sebestyé ntráth Zsolt

	

~Sneider Tamás

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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