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„53.§ ( 1)" A képviselő jogosult önkormányzati ügyben a polgármesterhez, az
alpolgármesterhez és a bizottság hatáskörével összefüggésben a bizottság
el nökéhez interpellációt intézni. Közigazgatási hatósági ügyben interpellálni
nem lehet.
Az intapelláJó neve:
Az interpelláció tárgya:

XV. kerületi rendelői ntézet nyitása

Az interpellált neve:

Hajdu László Polgám1ester úr

A Képviselő-testület ülésének időpontja: 2016. november 8.
Az inte1pelláló aláírása:
Az interpelláció benyújtásának időpontja :
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Atadó
Az interpelláció tartalma

Tisztelt Polgármester Úr!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom a Valódi Nemzeti Konzultáció keretében
igyekszik még nagyobb hangsúlyt fektetn i az antikorrupcióra, az oktatásra és az

egész~ég.ügyre . .Jelen

esetben a1. egcszségügyet emelném ki, hiszen az elmúlt
hetekben komo ly vi~sz h angjn vo lt dlasztókerü leti elnökünk. Kató Alpár videó
üze n et~nek. amelyben egy évek óta fenn áll ó problémára hi ,·ta fe l a fi gyelmet, és
ezzel kapcso latban int erpellálnám a polgármester urat.
Az ön kom1ányzat Rákos úti Egészségügyi lntézrnénye, más néven az SZTK
e l őtt minden reggel a vé rvéte lre várakozó betegek nagy so rt kénytelenek kiáll ni
a szabad ég alatt, ami több szempontból is aggál yos.
A vé rvétel re al ap vetően beteg emberek jönnek. az ö egészségügyi állapotuk
mcgörzése és javí tása kellene az elsödl eges szempont legyen a kerületi
egészségüggyel fog lalkozók nak. Ezzel szemben, ak i biztosan be akar kerülni az
aznapi vérvételre, és akár e l sőként szeretnének bej utni , hogy a munkahelyükön
ne kelljen egy kül ön szabad napot kivenniük, azo k bizony akár egy órát is ·orban
állhatnak az idöjárási viszontagságoknak kitéve magukat.
Jelenleg reggel 7 órako r nyitják ki az épü letet, am i aLt jelenti , hogy ha t-fél héttő l
már sor alakul ki az SZTK bejárata e l őtt. Jelenleg 5-6 fok van ebben a reggeli
idő sLa kban, de a tél i hónapokban bőven akár -5- -6 fo k is lehet ekkor, tehát a
betegek i1yen rossz vi. zonyo k között kell álljanak a szabad ~g alatt. Ez évek óta
fe nná lló probléma, é · ezen azo nnal vál toztatni kell!
J\z egészség ügyi i nt ézm~ nyt csak akkor nyitják ki, ami kor a vérvételi labor

megkezd i a mun káj át. A sorszám húzása is csak akkor kezdöd het meg. De
kérem po lgá rmester urat, miért van ez így?
Régebben csak fé l nyo lcko r nyitott az SZTK, de mindenkép pen di cséretes
fejlemény, hogy Dr. Sólyo m Olimpia igazgató asszony jelezte hetekke l ezelött a
kerületi méd iába n, a problémáva l ti sztába n vannak, és ezért fé l órával hamarabb
kezdik a vérvéte lt, tehát mos l 7 órakor k ezd ődik a vérvéte l. Egyébként igazgató
asszo nn ya l szerettünk vo lna a további megoldásokról egyeztetni, azonban ő e tt ő l
a lchetöségtöl elzárkózott. Ezt a faj ta reakciót nem értjük, igyekszünk mindig a
legjobb mego ldást találn i. és szerenük volna az ö véleményét is kikérni , és úgy
gondo lom, elvárható egy adófo rinLokbó l fenntartott intézmény veze tőj e ké nt egy
parlamen ti párt képvi se lőj éve l egyeztetni , ha az igazgató asszony az emberek
érdekét nézi, és nem pártpol it ikai szempontból, vagy az Önkormányzat
vezetöi töl részé rő l vá rható esetleges retorziótól va ló féle l m é bő l adódóan dönt az
egyeztetés elkerülése mellett. Bízunk benne, hogy legközelebb másképp fog
dönteni.
Igazgató a~s7lrny na k is el szerettük volna mond ani , hogy a megoldás az SZTK
épületének 6 órakor való kin yitása. vagy ha kel l fé l hatko r is megtörténhet a
vt'n ételre várakozók a fűt ött épül etbe va ló beengedése. Ekkor a korai érkczök is

melegben tudj ák megvá rni a labor nyitását, és egyébként is é11hetetlen. hogy
mi érl kell ugyanakkor nyisson a vérvételi lehetőség és a7 épület. Ráadásu l a
Jobbik javaslata nem kerül csi llagásza ti összegekbe. hiszen csupán a bizton ági
személyzet kell hamarabb kezdenie nem ped ig az egész SZTK-nak.
Fontos azt is ti sztázni, hogy az embereknek kö telező befi zetni a társadalom
biztosítást, ugya nakkor a mai magyar egészségügyi helyzet szörnyű á llapo tban
van, az egészségügyi dolgozók helyzete ped ig talán még ennél is rosszabb
állapotban van, és nekü nk az a legfontosabb fe ladatu nk, hogy ezen a helyzeten
javítsunk. hiszen egy fizetett szolgáltatásról van szó. nem ők tesznek
szívességet, az adó fi zetők így joggal elvárj ák a legalább középszintlí el látást. és
ebben az esetben a rugalmasságot.
Polgármester úr, kérj ük hogy a Jobbik javaslatát fogadja el, tegye félre a
pártpolitikai irányultságát, é · tolmácso lják az intézmény v eze tősége fe lé.
Próbáljuk ki a 6 órás kezdést, és ha akkor is nagyobb tömeg alakul ki a nyitás
e l őtt. akkor megi nt megvizsgáljuk a helyzetet, és új abb javaslatokkal á llu nk e l ő,
hiszen a legfontosabb, hogy a XV .kerületiek igén yét is fi gyelem be vegyük egycgy döntésnél.
Kérdésem Polgármester Úrhoz, hogy haj landó-e figyelembe venn i az éri nlett
la kosság tú lnyomó részéne k kérését, vagy maradunk a tanác si id őszakbó l
megmaradt. „maj d én eldöntöm, hogy mi ajó a lakosságnak" hozzáá ll ásnak?
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