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Írásbeli kérdés

„2005-ben elkezdődik-e már végre az újpápai mentőállomás építése?" címmel a Házszabály
91 . §-a alapján kérdést kívánunk benyújtani Dr . Rácz Jenő egészségügyi miniszter úrhoz .
Válaszát írásban kérjük .

Tisztelt Miniszter úr!

2004. október 12-i keltezéssel írásbeli kérdést intéztünk Önhöz az új pápai
mentőállomás építésének elkezdésével kapcsolatosan „Mikor kezdődik el az új pápai
mentőállomás építése? " címmel. Írásbeli kérdésünkben megemlítettük, hogy az Ön elődei,
Dr. Csehák Judit és Dr. Kökény Mihály is többször ígéretet tettek arra, hogy az új
mentőállomás építése 2004 . év második felében megkezdődhet .

Ön 2004. október 25-én keltezett válaszában azzal nyugtatott meg minket, hogy ,az
Európa Terv keretében meghirdetett, az Országos Mentőszolgálat fejlesztésének több éves
programja tartalmazza valamennyi leromlott műszaki állapotú mentőállomás felújítása
mellett azon településeket is, ahol a nagyon rossz műszaki állapotú mentőállomások helyett
újat kell építeni . Pápa városában is indokolt új mentőállomás megépítése, melyet a tervek
szerint a Gróf Esterházy Kórház területén fogunk megvalósítani . . .Á megépítés költségét a
tárca Ingatlanhasznosítási programjának bevételei fogják biztosítani, s terveink szerint a
beruházás megkezdése a 2004-es év végén várható . "

Pápa Város Önkormányzata az ügy fontosságára és térségi jelentőségére tekintettel, a
szükséges építési telek ingyenes biztosításával ténylegesen is hozzájárult a beruházás
elkezdéséhez . Ön írásbeli kérdésünkre adott válaszában kitért arra is, hogy 5+1
mentőgépkocsis mentőállomás építését tartja indokoltnak, s a beruházás összköltségét 120
millió forintra becsülte. A szükséges építési engedélyek megléte, a közbeszerzési pályázat
elbírálása, majd az építkezés befejezése után Miniszter úr az új pápai mentőállomás átadását
2005 végére látta kivitelezhetőnek .

Most 2005 januárját írjuk, de sajnos az építkezés még mindig nem kezdődött meg .

Mindezek fényében tisztelettel kérdezzük Miniszter Urat :

•

	

Mikor kezdődik meg végre az új pápai mentőállomás építése?



• Mikor vehetik birtokukba a pápai mentősök a feladataik sikeres ellátásához
nélkülözhetetlen mentőállomást?

•

	

Mi hátráltatja most az építkezés elkezdését?

•

	

Lát-e esélyt arra, hogy a beruházás 2005 első hónapjaíban elinduljon?

Budapest, 2004 . január 11 .

Dr. Kovács Zoltán
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