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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 . § (2) bekezdése alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Rácz Jenő
egészségügyi miniszter úrnak

Írásbeli kérdés

„Foglalkoznak-e a 121/1996. (VII.26.) számú kormányrendeletben szereplő,
közfürdők vízforgató berendezéssel történő ellátását előíró határidő

módosításával?"

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek Miniszter úrtól, azért tőle, mert e tárgykörben a
kormány tagj ai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter úr!

Az alábbi ügyben Ön a negyedik miniszter, akit megkeresek és remélem az első, aki nem
hárítja el a megoldást .

A 121/1996 . (VII.24 .) Kormányrendelet szerint a töltő-ürítő rendszerű közfürdő
medencéket 2005 . május 1-jéig vízforgató berendezéssel kell felszerelni .

Mi a helyzet jelenleg?

Az országban lévő 769 db töltő-ürítő rendszerű medencéből 343-at kellett volna
vízforgatóval felszerelni . Ebből 245 db esetében létezik átalakítási terv, illetve
elkezdődött a munka, de 129 db megvalósítása kétséges .
Például Szolnok megyében 25 medencére még terv sem készült . Választókörzetemben
tiszaföldvári medencéket érinthet a bezárás .

A megoldás érdekében június 29-én a gazdasági miniszterhez fordultam, aki a turizmus
szempontjából fontos medencék esetében nem látott gondot, a többi ügyében pedig a
Belügyminisztériumot tartotta illetékesnek . (x/10708)
A belügyminiszter erről másként vélekedett és a meglévő pályázatokra hívta fel a
figyelmet. (x/110949)



Ilyenek valóban léteznek, de évi 15-20 nyertest feltételezve 4-5 évig is eltarthat az
áttérés . A források szűkösségét jelzi, hogy a nyertesek 3-8 millió forinthoz jutottak
hozzá, miközben 20-40 millió forintba kerül egy-egy beruházás .

Nem tudom, milyen mértékben bővíthetők jövőre az erre fordítható pályázati források és
lehetőségek, de a tömeges bezárás szerintem már csak a határidő módosításával
kerülhető el .

Ezzel kapcsolatos szóbeli kérdésemre (K/13218) december 6-án Dr . Kolber István is
kitérő választ adott, a rendelet módosításában pedig az Ön tárcáját jelölte meg
illetékesnek .
Számomra megdöbbentő, hogy senki sem érez ezért felelősséget, nem ismerik el a
rendelkezésre álló források szűkösségét és nem akarnak szembe nézni a határidő lejártát
követő tömeges bezárások következményeivel .

Biztosan nem a határidő újabb, legalább 1,5 évvel történő meghosszabbítása a helyes
lépés, ám a jelenlegi helyzetben már ez az egyedüli kezelési mód .
Szakmai szempontból mindez kifogásolható, de tudtommal nem ütközik tételes EU-
előírásba .

Tisztelettel kérem ezen ügy áttekintését és álláspontjának jelzését!
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CL,
Farkas Imre

országgyűlési képviselő

Tiszaföldvár, 2004 . december 9 .
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