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Tárgy: Írásbeli kérdé s

Tisztelt Elnök Asszony !

„Mi lesz a győri nővérszálló épületének sorsa?” címmel, a házszabály 91 .§ alapján kérdést
kívánok benyújtani Szekeres Imre Honvédelmi Miniszter úrhoz . Kérdésemre a választ írásban
kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház üzemeltetésében álló gy őri nővérszálló
rendeltetésű ingatlan (Győr, Szent Imre út 60 . ; helyrajzi száma: 2539) tulajdonjogi
helyzetének rendezésével kapcsolatosan több alkalommal fordultam Önhöz, Dr . Vadai Ágnes
államtitkár asszonyhoz, és Csák Gábor mk . dandártábornokhoz .

A kérelmem alapja röviden összefoglalva :

A Győr, Szent Imre út 60 . szám alatti ún. Nővérszálló épületét a Vasvári Pál utcai honvé d
kórházrésszel együtt építették meg . Az épület a Honvéd kórházhoz tartozott 1996-ig, annak
megszűnéséig .
A Honvéd kórház megszűnésével annak osztályait átvettük, a Nővérszállóval együtt, mivel az
ott lakó nővérek továbbra is a kórházban dolgoztak . Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerint i
átadása azonban nem történt meg .
A Nővérszállást azóta is a kórház használja, a működését, fenntartását, felújítását saját
költségvetéséből finanszírozza már 12 éve. A nővérek elhelyezése jelent ős segítség a
kórháznak a munkaerő megtartása érdekében .

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, súlyponti kórházként m űködő megyei és regionáli s
feladatokat is ellátó kórház zavartalan, jó szakmai színvonalú működtetéséhez
nélkülözhetetlen a megfelel ő számú, lehetőleg magasan kvalifikált szakszemélyze t
biztosítása. Tekintettel a kórház feladatellátásának nagyságára, az indokolt létszámszükségle t
helybéli, illető leg közvetlen városkörnyéki lakosok alkalmazásával nem biztosítható, ezér t
szükség van a távolabbi lakóhellyel rendelkező munkaerő alkalmazására is . Részükre jelent
megoldást a garzonházi (nővérszállóban történő) elhelyezés, amely humánpolitikai é s
gazdaságossági szempontból a munkáltatónak és dolgozóinak is el őnyös.



A 1992. évi XXXVIII . törvényének (Áht .) a 2003 . évi XCV. tv.-el való módosítása révén
lehetővé vált, hogy a kötelez ő és önként vállalt feladatok ellátásának elősegítése érdekében a
kincstári vagyongazdálkodás céljaira feleslegessé vált, kincstári vagyonkörbe tartoz ó
ingatlanok ingyenesen önkormányzati tulajdonba kerüljenek . A megyei önkormányzat 2005 .
februárjában kezdeményezte a Győr, Szent Imre út 60 . szám alatti ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülését .

Az ingatlan átadása nem történt meg .

Az igényünk alapjaként már ismertetett körülményeken és indokon kívül, figyelembe veend ő
az a tény is, hogy a nővérszálló létesítési költségeinek legalább 1/3-át az Önkormányzatun k
jogelődje, a Győr-Sopron Megyei Tanács biztosította, ezért Önkormányzatunk valójában a
nővérszálló mintegy 1/3-nak ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosa is .

Az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény 36 .§ (2) c) pontja lehetővé teszi a
nővérszálló ingatlan tulajdonjogát a súlyponti kórházként működő Kórházának a céljaira.
Ennek ellenére a Honvédelmi Minisztérium Infrastruktúrális Ügynökségét ő l két alkalommal
is azt a választ kaptuk, hogy a 2007 . évi CVI . törvény (Vtv.) 35. § (2) bekezdés h) pontj a
szerint versenyeztetés mellőzésével értékesíthetik részünkre az ingatlant .

A jogszabályi környezet lehetővé teszi az állami tulajdonú ingatlan térítésmentes átadását
önkormányzat által ellátott kötelező feladat céljára . Ezért Győr-Moson-Sopron Megy e
Önkormányzata – tekintettel a fentiekre - továbbra is fenntartja álláspontját, mely szerint a
2007. évi CVI. törvény 36 .§ (2) c) pontja alapján kéri a nővérszálló ingatlan tulajdonjogát a
súlyponti kórházként működő Kórházának a céljaira.

A nővérszállót az intézmény 12 éve tartja fenn, melynek fenntartásához, karbantartásához ,
felújításához a honvédség ez idő alatt nem járult hozzá . Ha az állagmegóvásról a kórház nem
gondoskodott volna, az épület már használhatatlan lenne . Az épület állaga jelenleg már
komoly felújítást igényelne, ezt a megyei önkormányzat elvégeztetné, de csak abban a z
esetben, ha az ingatlan tulajdonjoga a megyei önkormányzathoz kerülne .

Tisztelt Miniszter Úr !

Kérdezem: lát-e lehetőséget arra vonatkozóan, hogy a nevezett ingatlan térítésmentesen a
megyei önkormányzat tulajdonába kerüljön, tekintettel arra, hogy ennek jogszabályi akadály a
sincs?

Várom megtisztel ő válaszát !

Győr, 2008 . december 18 .
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