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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 14. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

14. A szolnoki volt Tüdőkórház és területének nemzeti (városi) vagyonként történő megőrzése,
időskori  gondoskodást  szolgáló  fejlesztése,  valamint  az  őspark  felújítása  és  közösség  előtti
megnyitása.

Előirányzat: 500 millió forint
Az előirányzat a A szolnoki volt Tüdőkórház nemzeti (városi) vagyonként történő megőrzését,
időskori  gondoskodást  szolgáló  fejlesztését,  valamint  az  őspark  felújítását  és  közösség  előtti
megnyitását szolgálja.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg)
folyósítása a támogatói  okirat  kiadását  követő 30 napon belül történik és a további  részletek
tárgyévi – támogatói okirat  szerinti  – folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor,  ha az
önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt

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. 



előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

Indokolás 

A szolnoki Városmajor úti ingatlan a „volt Tüdőkórház” területe 2005-ben került a városhoz a
megyétől. Nagy közfelháborodást váltott ki, amikor az ingatlant értékesíteni akarták. Akkor egy
helyi zöld civil szervezet védetté nyilváníttatta a területet,  melynek oka az ingatlan területén
elhelyezkedő  őspark  felbecsülhetetlen  értéke.  A  terület  Szolnok  legértékesebb  ingatlanja.
Jelenleg Szolnok Megyei Jogú Város a területen található épület bontását hitelből tudja csak
megvalósítani, és sajnálatos módon a telek egy részének kiparcellázását és értékesítését tűzték ki
célul, mellyel nem tudunk egyet érteni.

A Jobbik  Magyarországért  Mozgalom  a  szolnoki  volt  Tüdőkórház  és  területének  nemzeti
(városi) vagyonként történő megőrzését és hasznosulását szorgalmazza akként, hogy a telken a
volt kórház épülete kerüljön lebontásra. A telek egy részén valósuljon meg a lakosság érdekét is
szolgáló időskori gondoskodást nyújtó fejlesztés, hiszen jelenleg több mint 300-an várnak arra,
hogy  bekerüljenek  az  ellátásba.  Ezenkívül  a  park  kerüljön  felújításra  és  a  lakosság  előtt
megnyitásra,  mely  így  rekreációs,  szabadidős  tevékenységet  szolgálhat  ki  a  védett  ősfák
meghagyásával pihenő- és fitneszparkként.

Az  előirányzat  a  bontás  költségét,  az  idősek  otthonának  megépítését  valamint  a  pihenő-  és
fitneszpark kialakítást irányozza elő.
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