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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Ungár Péter (LMP)

Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani.
A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter
A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért akadályozza a kormány a szombathelyi
oltópontok létrehozását?"

Tisztelt Miniszter Úr!
Az elmúlt héten a szombathelyi önkormányzat új oltópontokat alakított ki a városban. Nem csupán
a helyszíneket jelölte ki, hanem a működtetéséhez szükséges munkaerőt is biztosította volna. És
nem saját ötlettől vezérelve cselekedett, hanem azt követően, hogy a helyi háziorvosok jelezték,
hogy az adott keretek között képtelenek az oltási terv által rájuk rótt feladatokat biztonságosan és
hatékonyan ellátni.
A munka sokáig együtt zajlott a helyi kormányhivatallal, de azután az oltópontok valódi elindítása
előtt varázsütésre megváltozott valami, és a kormányhivatal vezetője már Nemény András
polgármester hívásait se fogadta. Közben elindult egy minősíthetetlen kampány, melyben
provokációval vádolták Önök a polgármestert, amire válaszul a háziorvosok újfent megerősítették,
hogy Nemény András nem egy kitalált problémával harcol, hanem igenis szükség van az új
oltópontokra.
Sajnos a történtet alapján felmerül a gyanú, hogy a kormánynak az oltási program során se a
gyorssaság, a hatékonyság és a biztonság a legfontosabb szempont, hanem a politikai
haszonszerzés. Önöknek csak az a jó oltás, amit a kormány ad be, mert nem az országot akarják
megvédeni, hanem az eredményeket kisajátítani.
A politikai motivációt pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy néhány nappal korábban a
belváros kormánypárti polgármester pont ugyanolyan oltópontok kialakítására mégis kapott
engedélyt.
A fentiek fényében kérem válaszoljon az alábbi kérdésekre:

Elfogadhatónak tartaj-e, hogy a kormány helyi képviselője egyszerűen nem reagál egy polgármester
hívására egy ilyen veszélyhelyzet idején?
Engedélyezi-e a kormány, hogy a városvezetés saját erőből oltópontokat működtessen és így
gyorsítsa az oltások beadását vagy továbbra is homokba dugják a fejüket?
Válaszát várva.
Budapest, 2021.03.18.
Tisztelettel,
Ungár Péter
LMP
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