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2016. évi	 törvény

a gyermekhospice ellátást nyújtó intézmények zavartalan m űködéséhez szükséges

törvénymódosításokró l

1. §

A Magyarország 2016 . évi központi költségvetésérő l szóló 2015 . évi C. törvény I . melléklete

az I . melléklet szerint módosul .

2. §

A Magyarország 2017 . évi központi költségvetésér ől szóló 2016. évi XC. törvény 1 .

melléklete a 2 . melléklet szerint módosítással lép hatályba .

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követ ő napon lép hatályba
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melléklet a 201 ó. évi . . . . törvényhez

1. Xl . Miniszterelnökség fejezet, 1 . Miniszterelnökség cím helyébe a következő rendelkezés lép :
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FEJEZET 2016. évi előiránvzat

Kiernelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)

Miniszterelnökség n~ 4 400,9 18 594, 9

2. XI. Miniszterelnökség fejezet, I . Miniszterelnökség cím Z . Felhalmozási költségvetés elő irányzat-csoport, 6 . Beruházások kiemelt elő irányzat
sora helyébe a következő rendelkezés lép :
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FEJEZET 2016. évi előirányza t

Kiemelt előiránvzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)

6 Beruházások 535,3

3. XI. Miniszterelnökség fejezet „1-30 . cím összesen :” sora helyébe a következő rendelkezés lép :

2016. évi előirányzat

Kiadás Bevétel Trmogatás)

1-30 . cím összesen : 315 614,9 48 062,7 267 552,2



4. XI. Miniszterelnökség fejezet „Xl . fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép :

2016. évi előirányzat

Kiadás Bevétel Támr~, arás)

XI . fejezet összesen : 798 829,4 48 069,8 268 559, 1

5. XX. Emberi Erőforrások Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű elő irányzatok cím, 22 . Egészségügyi ágazati feladatok alcím a következő
28. Gyermekhospice ellátást biztosító intézmények támogatása jogcímcsoporttal egészül ki :

Jog- Elő- Kie- Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2016. évi előirányza t

Cím Al- cím- Jog- melt Cím cím cím- cím ir.

szám cím csup . cím csop. előir. név név csoT. név csup. Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)

szám szám szám szám szám név név

28 Gyermekhospice ellátást nyújtó intézmények támogatása 60,0 60, E

6 XX. Emberi Erőforrások Minisztérium fejezet „1-20 . cím összesen :” sora helyébe a következő rendelkezés lép :

2016. évi előirányzat

Kiadás Bevétel Támogatás)

1-20 . cím összesen : 2 428 818,6 914 134,0 1 514 684,61

7 . XX. Emberi Erőforrások Minisztérium fejezet , .XX . fejezet összesen :" sora helyébe a következő rendelkezés lép :

2016. évi előirányza t

Kiadás Bevétel Támogatás)

XX, fejezet összesen : 3 116 256,6 914 139,0 I 514 684,6
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2. melléklet a 2(11 b. évi . . . . törvényhez

1. XI. Miniszterelnökség fejezet, 1, Miniszterelnökség cím, 2 . Felhalmozási költségvetés el ő irányzat csoport, 6 . Beruházások
kiemelt elő irányzat helyébe az alábbi rendelkezés lép :

Jog- Elő- Kie- Al- Jog- Jog- Elő- FEJEZET 2017. évi elóiránvzat

Cím Al- cím- Jog- ° ir. mell Cím cím cím- cím ir.

szám cím csap. cím csop. - előír. név név csop. név csap. , Kiemelt előirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozás i

szám szám szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevétel

6 Beruházások 8 952, 3

2. XX. Emberi Erőforrások Minisztérium fejezet 2[} . Fejezeti kezelés ű elöirányzafok cím, 22 . Egészségügyi ágazati feladatok alcím a
következő 28. Gyermekhospice ellátást biztosítóintézmények támogatása jogcímcsoporttal egészül ki :

Jog- Elő- Kie- Al- Jog- Jog- F Elő- , FEJEZET 2017. évi előiránvzat

Cím Al- cl m- Jog- ir. melt Cím cím cím- cím ir.

szám cím csop. cím csup . előir. név név csap . név csop. Kiemelt elöirányzat neve Működési Működési Felhalmozási Felhalmozás i

szám szám szám szám szám név név kiadás bevétel kiadás bevéte l

28 Gyermekhospice ellátást nyíijt6 intézmények támogatása 60,0
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ma Magyarországon nincs olyan kórház, ami gyermekhospice ellátást biztosítana . Holott egy
szolidáris, keresztény alapokon nyugvó társadalomban a legminimálisabb elvárás, hog y
szüleikkel együtt megfelelő támogatást kapjanak azok a gyermekek, akik súlyos betegségük
miatt nem élhetik meg a feln ő ttkort .

Mindössze két gyermekhospice központ m űködik, amelyek felvállalták ezt a küldetést . Ezek
az intézmények normatív állami támogatásban nem részesülnek, magánadományokbó l
próbálják fenntartani magukat, ami azonban a zavartalan működéshez nem nyújt elégséges
fedezetet . Igy annak ellenére, hogy tiszteletre méltó társadalmi hivatást teljesítenek, mégi s
súlyos finanszírozási gondokkal küszködnek . A két intézmény egyikében, a pécsi Dór i
Házban még áz is előfordult, hogy kikacsolták az áramot, valamint az orvosok és ápolók
fizetésének kigazdálkodása is komoly nehézséget jelent . Holott minimális összegű, de
rendszeres állami támogatás biztosításával ezek az intézmények zavartalanul el tudnák látn i
hivatásukat .

A törvényjavaslat a gyermekhospice ellátás zavartalan működéséhez szükséges költségvetés i
támogatás folyósításának teremti meg a költségvetési feltételeit . Egy évben mindössze 60
millió forint állami támogatás elégséges lenne a m űködési feltételek biztosításához .

Ez az összeg költségvetési szempontból nem jelent ős, ugyanakkor biztos alapot jelent a
jelenleg súlyos pénzügyi gondokkal küszköd ő gyermekhospice intézményeknek. A
többletforrás igény mindössze töredéke annak a kiadásnak, amit például ebben, illetve a
következő évben a magyar állam a Miniszterelnökség Budai Várba költöztetésére fordít . A
törvényjavaslat e beruházási keret terhére, a költségvetési hiány növelése nélkül biztosítja a
gyermekhóspíce ellátás fenntartásának támogatását .
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RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1 . §-hoz

A 2016. évi központi költségvctésről szóló törvény módosításával megteremti a
gyermekhospice ellátás 2016 . évi finanszírozásának feltételeit .

A 2. §-hoz

A 2017. évi központi költségvetésről szóló törvény módosításával megteremti a
gyermekhospice ellátás 2017 . évi finanszírozásának feltételeit.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

		

Tárgy: törvényjavaslat

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 6 . cikk (1) bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

10/2014. (II . 24.) OGY határozat alapján a gyernrekhospice ellátást nyáitó intézmények

zavartalan trrükvdéséliez szükséges törvényntádosl'tásokrá l

címmel a mellékelten csatalt

törvényjavaslato t

terjesztjük elő .

Budapest, 2016 . július 18 .

dr. Tóth Bertala n
MSZP

dr. Szakács Lászl ó
MSZP
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