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Írásbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012. évi
OVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes ' házszabályi rendelkezésekr ől szóló
1012014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtan i

Balog Zoltán
emberi erőforrások minisztere úrnak ,

„Ha minden rendben van az egészségügyben, akkor miért születnek ilyen levelek? „
címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, azért tőle, mert az egészségüggyel ,
egészségpolitikával kapcsolatos kérdéseim vonatkozásában a Kormány tagjai közül Miniszter Ú r
illetékes a válaszadásra.

Tisztelt Miniszter Úr!

2018. január hónapban egy dél-alföldi kórház igazgatója körlevélben kereste meg a területi ellátás i
kötelezettséggel érintett települések polgármestereit, kérve, hogy a -készülő önkormányzafi
költségvetésükben az adott intézmény működését — mint ahogy az igazgató a levelében fogalmazott :
„lehetőségeikhez mérten” — támogassák .

Idézek a kórházigazgató leveléb ő l :
„A hosszú távú együttműködést, mint ahogy bemutattuk több területen tartjuk elképzelhet őnek:
—havi rendszeres működési támogatás folyósítása.
—folyamatos, professzionális műszerkarbantartások támogatása p1 .: altatógépek szervizelésében
nyújtott támogatás
—beruházási támogatás biztosítása eszközbeszerzéshe z
— ingatlan felújítás támogatás
A támogatandó terűleték fontossága szakmai szempontból és a lakosság szempontjából i s
kiemelendő .”

A kórházigazgató ugyanebben a levélben hangsúlyozza azt is, hogy „nagy szükség lenne az ellátá s
biztosításához nélkülözhetetlen eszközpark bővítésre, frissítésre, azaz eszközök beszerzésére,
melyek árai milliós nagyságrendűek”.
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Tisztelt Miniszter Úr !

Az éves települési költségvetés elkészítéséhez időzített ehhez hasonló kórházigazgatói kérelmek

mennyire általánosak országosan?
Mit mutat az, Miniszter Ur szerint, hogy egy kórházigazgató „az ellátás biztosításához
nélkülözhetetlen eszközök beszerzéséről” ír, kiemelve azok árait is („milliós nagyságrendűek")?
Milyen megítélés alá eshet utólag a korábbi önkormányzati fenntartású kórházak törvény által i
államosítása, amikor a mostani állami fenntartás alatt az önkormányzatoktól szükséges ilyen módon
pénzt kérni?
Biztosított-e a magyarországi kórházak alapvető működtetése, Miniszter Úr szerint, amikor egy
-kórházigazgató „havi rendszeres működési támogatás folyósítását” kérelmezi a levelében?
Elvárható-e, Miniszter Ur szerint, egy helyi adóbevétellel alig rendelkező , napi működését is csak
nehézségek árán biztosítani tudó kistelepüléstől, hogy például egy kórházi "ingatlan felújítás

támogatáshoz" hozzájáruljon?
Ezt is csak egy „álhímek” tartja-e, Miniszter Úr? Vagy belátja, hogy a magyarország i
egészségügyben immár napi működési problémák vannak, amelyek azonnali kormányzat i
beavatkozást igényelnének.

Válaszait előre is köszönöm !

Budapest, 2018 . február 8.

I

Dr. Tóth Bertalan
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