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Dr. Kövér László úr
az Országgy űlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló törvény 42. § (8) bekezdése alapján az alábbi írásbeli kérdést
kívánom benyújtani Lázár János a Miniszterelnökséget vezet ő miniszter Úrnak

Ha nem lopják el, de legalább nem valósítják meg?

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

A TIOP-2 .2.6-12/1B-2013-013 azonosító számú uniós támogatás kifejezett célja volt a
kecskeméti megyei, a kalocsai és a kiskunfélegyházi kórházak integrációjának segítése, köze l
3 milliárd forintos közös beruházási értékben. A projekt eredményeképpen javult volna a z
egészségügyi ellátáshoz való területi hozzáférés, amely a megye lakosságának általános egészség i
állapota javulását tette volna lehet ővé .

A támogatás elnyerésének feltételeit azonban csak a kecskeméti kórházban sikerül t
határidőre teljesíteni, elkészíteni a beruházásokat, fejlesztéseket . A másik két városban,
Kalocsán és Kiskunfélegyházán a szükséges építési engedélyek beszerzése, a kiviteli terve k
készítése, közbeszerzési eljárások lezárásának elhúzódása mind-mind késleltették a beruházás i
munkák elkezdését és határidőre történő befejezését, a teljes projekt 2015 . december 31-i
elszámoltathatását .

Azon túl, hogy az elkezdett munkálatok befejezéséhez szükséges további fedezet sem áll a
kórházak rendelkezésre, a célul tűzött egészségügyi ellátáshoz való jobb területi hozzáférés sem
valósult meg teljes egészében. Ezért az alábbi kérdésekre kérem Miniszter Úr válaszát :

1. Ki tervezte a kórházak integrációját segít ő programot, választotta ki a program
bonyolítóját?
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2. Megfelelő szakértelmű és gondos tervezés mellett látható volt-e el őre, hogy csak a
kecskeméti fejlesztések lesznek befejezhet ők?

3. Nem volt-e „túltervezett” a projekt, a megvalósításhoz rendelkezésre áll ó
keretösszeghez képest ?

4. Mikor és mibő l fejeződik be a félbemaradt beruházások mindegyike ?

5. Ki a felelőse, illetve történt-e/történik-e felel ősségre vonás azért, mert sem a
rendelkezésre álló teljes uniós támogatást lehívni, sem az elérni szándékozott cél t
megvalósítani nem sikerült ?

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2016 . augusztus 30 .

Tisztelettel

Varju László
Demokratikus Koalíció
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