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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az interpelláció címe: "Mikor határozzák már el magukat az újpesti Árpád Kórház 
ingatlanának sorsát illetően? " 

Miniszterelnök úr,

2010-ben fejeződött be az újpesti Árpád-kórház fölújítása, rá két évre pedig a kormány úgy döntött, 
hogy az intézményt bezárja. Újpest valaha volt négy egészségügyi intézménye közül mára egy sem 
maradt és a polgárok számára különösen érthetetlen, kinek és miért volt fontos egy frissen fölújított 
kórházat bezárni.

Az épület egyébként azóta is üresen áll, hét esztendő nem csak arra nem volt elég, hogy döntsenek a
sorsa felől, de arra sem, hogy az újpestieket megkérdezzék, mit látnának szívesen. Elárulhatom: 
leginkább azt, ha legalább egyet visszakaphatnának bezárt korábbi kórházaik közül.

Tavaly év végén aztán született egy kormányzati előterjesztés arról, hogy hajléktalanotthont 
létesítenek benne beteg, idős, önellátásra már képtelen otthontalanok számára – a kormány 271 
millió forintot szánt erre a célra. A negyedévvel később született kormányhatározat viszont az 
ingatlan munkásszállóvá történő átalakításáról intézkedik, ennek tervezési és kivitelezési költségeire
már 1,3 milliárdot, vagyis a korábbi összeg ötszörösét különítették el. 

Az említett ingatlan sorsával kapcsolatos kormányzati koncepciótlanság, kapkodás arra utal, hogy 
ezek a döntések a legkevésbé sem a köz-, sokkal inkább valaki vagy valakik pillanatnyi 
magánérdekeinek kiszolgálására születtek és születnek. Újpest polgárainak képviselőjeként arra 
szólítom föl önöket, vonják vissza a munkásszálló létesítésére vonatkozó 1194/2019. (IV. 10.) 
számú kormányhatározatot és kezdjenek konzultációt a kerület polgáraival az épület jövőjéről. 

Kérdezem tehát miniszterelnök urat:



1. Miért nem konzultáltak a kerület lakóival az ingatlan sorsát illetően?

2. Milyen megfontolások álltak ama döntések, elképzelések mögött, amelyek eredményeként 
először bezárták a felújított súlyponti kórházat, hét évig nem törődtek az ingatlannal, azt hagyták 
pusztulni, aztán váratlanul hajléktalanotthonná, pár hónappal később pedig munkásszállóvá 
kívánják átalakítani?

3. Kinek az érdekét szolgálja a legutóbbi kormányhatározat?

4. Nem hozhatnának-e egyszer olyan döntést, ami a helyben lakóknak jó, ahelyett, hogy az önökhöz
közelállók üzleti érdekeinek felelne meg?

5. Hajlandóak-e visszavonni az említett kormányhatározatot és a leginkább érdekelteket, a kerület 
lakóit meghallgatni az ügyben?

Budapest, 2019. május 22.

Varju László
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