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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012 .

évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az

Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s

minisztérium vezetőjéhez

„Hol a helyed, szuperkórház?”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Ur!

2015. október 13-án jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, hog y

Ónodi-Szűcs Zoltán Gusztáv lesz az új egészségügyért- felel ős államtitkár . Az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ volt fő igazgatója azóta több témában is adott interjút, olyan a z

ágazat számára értékes és érdekes témákban, mint például az egészségügyi életpályamodell ,

az alapellátás megerősítése, stb .

A Budapestre tervezett 'szuperkórházzal, vagy nagykórházzal kapcsolatosan elmondta ,

valószínűleg Budán hozzák létre, a lakosság előzetes megkérdezésével . Mindeközben már
tizenhárom potenciális helyszín felülvizsgálatát megkezdték . Álláspontunk szerint
amennyiben a kórház létrehozása valós kormányzati szándék, mind a tervezési, mind a

lakossági vélemény felmérési munkálatokat mihamarabb el kellene kezdeni . Annál is inkább,
mivel a 2016-os központi költségvetésben 1 milliárd forintot különítettek el a tervezésre ,

amellyel jöv ő év végére szeretnének végezni . Mindez azonban nem történhet a lakosság
folyamatos informálása nélkül .



Mindezekre tekintettel a következő kérdésekre várom Tisztelt Miniszter Úr válaszát :

Melyik az a 13 — a Minisztérium által említett — potenciális helyszín aho l
felülvizsgálják a budapesti szuperkórház megvalósítását ?

Mely állami szerv, vagy gazdasági társaság végzi a fent említett felülvizsgálat i
munkálatokat ?

Mennyibe kerül a felülvizsgálat? Ez az összeg benne van a költségvetésben i s
megjelölt, tervezésre szánt 1 milliárd forintban ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2015 . október 20 .

Tisztelettel :

r. Lukács László György

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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