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Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

	

Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló
10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánok benyújtani
Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek

„Gyermek egészségügyi, mentálhigiénés és életmód központ létrehozására
megkaphatja-e Veszprém az egykori gyermekkórház épületét? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 . februárjában úgy döntött, hogy a magyar
államtól visszaigényli az egykor gyermekmenhelyként, kés őbb gyermekkórházként
funkcionáló, Hóvirág u. 1 . szám alatt található - mára már igen leromlott állapotban lev ő -
épületet, hogy egy új, komplex gyermekgyógyászati ellátást biztosító intézmény jöjjön létre,
részben befektető i tőke bevonásával .

Az épület jövőbeni hasznosítása érdekében 2015 . májusában az önkormányzat és a Heim Pá l
Alapítvány együttműködési megállapodást kötött „Gyermek egészségügyi, Mentálhigiénés és
Életmód Központ” létrehozása tárgyában . Ez alapján a város az épület használati jogát kívánt a
biztosítani az alapítvány részére . A kezdeményezést egyhangúan támogatta minden képviselő .
Az önkormányzat benyújtotta ingyenes visszaigénylésre vonatkozó kérését .

„ Mi lesz a Veszprémbe tervezett gyermekkórház épületének sorsa?” címmel benyújtott,
K/13218 irományszámú írásbeli kérdésemre Fónagy János államtitkár úr úgy tájékoztatott ,
hogy a Veszprém 5045 helyrajzi számú, természetben a Veszprém, Hóvirág utca 1 . szám alatti
ingatlan (volt gyermekkórház) szerepelt Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak
ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos döntésről szóló 1218/2016. (IV. 29.) Korm .
határozat 1 . mellékletében, így annak ingyenes átruházását a kormány nem támogatta.

Államtitkár úr válaszából az is kiderül, hogy ezt követ ően az MNV Zrt . Igazgatósága a
332/2016. (V.31 .) IG számú határozatával döntött a kérdéses ingatlan értékesítésérő l . Az
ingatlant 2016 . október 14-én, és 2016 . november 15-én hirdették meg, de az árverése k
sikertelenül zárultak .

Ezt követően azonban Veszprém polgármestere – több megyei jogú város vezetőjével együtt –
egyeztetést folytatott a minisztérium vezetőivel egyes állami tulajdonú ingatlanok
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önkormányzat közreműködésével történő hasznosításáról . Információim szerint miniszter úr a
2016. november 24-én lezajlott egyeztetésen azt ígérte, hogy a kéréseket megvizsgálva esetle g
egyedi kormányhatározattal újra megnyílhat a lehet őség az ingyenes tulajdonba adásra, vagy
esetlegesen a vagyonkezel ő i jog átadására .

Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 .) 7. cikkében biztosított jogommal élve az egye s
házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdés e
alapján kérdezem, hogy született-e döntés ebben az ügyben? Milyen módon kaphatja me g
Veszprém az egykor gyermekkórházként működő ingatlan együttest gyermek egészségügyi ,
mentálhigiénés és életmód központ létrehozására ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2017 . május

esterhá y Attil a
szággyűlé képviselő
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