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Írásbeli kérdés

„A Gyurcsány-kormány 21 pontos egészségügyi lépéssorozata keretében meghirdetett új
pápai mentőállomás építése kormányzati beruházással valósul meg?" címmel a Házszabály
91 . §-a alapján kérdést kívánunk benyújtani Gyurcány Ferenc miniszterelnök úrhoz . Válaszát
írásban kérjük .

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Örömmel olvastuk a kormány új „száz lépés programjának" egészségüggyel
foglalkozó, 2005 . május 9 .-én a Parlamentben kiosztott 21 pontos programjában a következő
mondatot : „új mentőállomást építünk Kazincbarcikán, Záhonyban, Nyíregyházán, Túrkevén,
Hajdúszoboszlón, Pétervásárán, Pápán, Dunaföldváron, Zalalövőn és Ercsiben . "

Ön, mint Pápán született, a városhoz saját bevallása szerint kötődő miniszterelnök
bizonyára szívén viseli a városban és a környékén élő emberek egészségi állapotát . Írásbeli
kérdésünket ezért az egészééégügyi miniszter úrral egyetemben Önhöz is címezzük .

2004. október 12-i és 2005 . január 11-i keltezéssel írásbeli kérdést intéztünk Rácz Jenő
miniszter úrhoz az új pápai mentőállomás építésének elkezdésével kapcsolatosan „Mikor
kezdődik el az új pápai mentőállomás építése?" és „2005-ben elkezdődik-e már végre az új
pápai mentőállomás építése? " címmel. Írásbeli kérdéseinkben megemlítettük, hogy a
miniszter úr elődei, Dr. Csehók Judit és Dr. Kökény Mihály is többször ígéretet tettek arra,
hogy az új mentőállomás építése 2004 . év második felében megkezdődhet .

Az egészségügyi miniszter úr 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 . ..A megépítés költségét a tárca Ingatlanhasznosítási programjának bevételei
fogják biztosítani, s terveink szerint a beruházás megkezdése a 2004-es év végén várható . "

2005 . január 20-án írt írásbeli kérdésünkre adott válaszában, már más alternatívát
vázolt fel Rácz Jenő: „Az Ingatlanhasznosítási Program bevételeiből megvalósítandó közel 4
milliárd forintos OMSZ fejlesztésből mintegy I milliárd forintot tervezünk új mentőállomás
építésekre fordítani, melyek között előzetesen a pápai mentőállomás is szerepelt, közel 120



millió forintos becsült beruházási összeggel . Azonban a jelenlegi, 1947-ben épült, s mára
nagyon rossz műszaki állapotba került mentőállomás állagának további romlása miatt 2004 .
novemberében új statikai szakvéleményt kellett kérni, mely az épület egy részét
életveszélyesnek minősítette, s ezért ezt a részt a balesetek elkerülése érdekében a további
használat elől le kellett zárni. A friss statikai vélemény szerint jelentős, közel 30 millió
forintos felújítással az épület tejes egészében megmenthető, s továbbra is alkalmas lesz a
mentőállomás funkció ellátására . . . Tekintettel arra, hogy az ingatlanhasznosítási Programból
tervezett beruházások megvalósításához szükséges bevételek még nem állnak rendelkezésre,
valamint arra, hogy az épület egy részének életveszélyessé válása miatt sürgősen lépni kell,
mielőbb meg kell kezdeni a mentőállomás felújítását.
A teljes felújításhoz szükséges 30 millió forint rendelkezésünkre áll, ugyanis a 2244/2004 .
(1X.29 .) Kormányhatározat, mely Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet részére
történő pénzeszköz átadásáról szóló 206612004 (111 .26.) Kormányhatározat módosításáról
szól, 765 millió forint OMSZ általi felhasználását tette lehetővé, melyből 200 millió forint
fordítható mentőállomás építésekre, illetve felújításokra . "

Időközben több tárgyalás zajlott a minisztérium és a város képviselői között. E tárgyalások
szerint 30 millió forintot az OMSZ, 60 millió forintot pályázati úton kellene az
önkormányzatnak, mint beruházónak előteremtenie, a fennmaradó 30 millió forintba
beszámításra kerül a meglévő állomás értékesítéséből befolyó kb . 10 millió forint, valamint
bízunk abban, hogy a verseny következtében az ár 100 millió forint körül áll meg . A telket és
a mobilfákat az önkormányzat biztosítja .

Az Ön által a minap meghirdetett új program a fentiekkel szemben már újra a 2002-es
szocíalísta ígéretet ismétli meg, amely szerint új mentőállomás épül Pápa városában . A 21
pontból a mentőállomásokra vonatkozó ígéret nem igényel szövegértelmezési feladatot,
hiszen arról van benne szó, hogy a Gyurcsány-kormány új mentőállomást épít Pápán . Ez tehát
azt jelenti, hogy a teljes 120 millió forintos beruházás kormányzati forrásból valósul meg,
tehát sem önkormányzati sem magánforrást nem igényel majd az építkezés . Mindez jó hír
nemcsak a pápai városvezetésnek, hanem a Pápán és környéken élő emberek számára is .

Amennyiben mégsem a fent említett kormányzati finanszírozás lépne életbe, kérjük,
hogy a 21 pont közül törölje - vagy legalábbis írja át - a pápai mentőállomásra vonatkozó
ígéretet, mert az új mentőállomás építését nem a Gyurcsány-kormány fedezné teljes
egészében, hanem önkormányzati és más források bevonására is sort kell keríteni . Akkor ezt
minimum úgy kell a programban megjelentetni, hogy az önkormányzattal közösen és
pályázati források igénybevételével kerül sor a megépítésre, mert így tényszerű .

Az ígéret azonban nem ezt a konstellációt tartalmazza, így a pápai emberek, és a város
önkormányzata várja a konkrét kormányzati lépéseket a témában, az ügy fontosságára való
tekintettel .

Mindezek fényében tisztelettel kérdezzük Miniszterelnök Urat :

• A Gyurcsány-kormány 21 pontos egészségügyi lépéssorozata keretében számíthatnak-
e a Pápán és környékén élő emberek arra, hogy új mentőállomás teljes egészében
kormányzati finanszírozással épüljön meg?

•

	

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



• Amennyiben tévedésről van szó, kérjük, töröljék, vagy a tényeknek megfelelően írják
át a 21 pontos programból a pápai új mentőállomás megépítésére vonatkozó pontot,
mert ha nem Gyurcsány Ferenc kormánya finanszírozza száz százalékban az
építkezést, úgy az nem is minősül teljes egészében kormányzati beruházásnak!

Budapest, 2005 . május 10 .

Dr . Kovács Zoltán
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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