
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/6322/308.

Benyújtás dátuma: 2019-06-19 13:34

Parlex azonosító: 1FK9U82I0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dúró Dóra (független)
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 2020. 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 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

      2
Egészségügyi ellátási és fejlesztési 
feladatok

[1 196,8] /-1 196,8 m. kiadás/

        1 Árpád Kórház újraindítása, Újpest 10     000,0 /+10 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA

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. 



  21 Központi kezelésű előirányzatok
    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [110 000,0] 100     000,0 /-10 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

A támogatás  szolgál  az  Árpád Kórház  traumatológiai  osztálya  (+intenzív,  labor)  újraindítása
forrásául. Újpesten egykor négy kórház is segítette a település lakóinak gyógyulását. Az elmúlt
két évtizedben folyamatosan szűntek meg az egyes osztályok, például a Városi Kórházban az
urológia  és  a  neurológia;  az  Árpád  Kórházban  a  traumatológia.  Az Árpád  Kórház  bezárása
különösen fájó pont,  hiszen  a  balesetet  szenvedett  sérültek csak a  főváros  távolabbi  pontján
juthatnak ellátáshoz. A Honvéd Kórház sürgősségi osztálya túlterhelt,  ezért indokolt lenne az
Árpád  Kórház  traumatológiai  osztályának  (+intenzív,  labor)  újraindítása.  A  jelenlegi
jogszabályok szerint az Árpád a Honvéd Kórház fióktelepeként működhetne.
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