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Tisztelt Polgármester Asszony! 
 
 
A szeptemberi interpellációmra, melyben a kórház körüli parkolási gondok megoldására tettem 
javaslatot, megnyugtató választ nem kaptam. 
 
Az elmúlt napokban azonban újabb dokumentumok kerültek elő arról, hogy a korábbi 200 férőhelyű 
közösségi parkoló megosztását már 2000. év szeptemberében kezdeményezte a Megyei Kórház. Az 
iratok szerint akkor azt kérték, hogy a kórház alkalmazottainak, beszállítóinak a parkolási gondját 
enyhítené, ha telekkönyvileg is a kórházhoz tartozó parkoló megosztásra kerülne. Javasolták, hogy a 
parkolót hosszanti irányba, a környezetbe illő kerítéssel elkerítenék, így 100 dolgozó által használt 
gépkocsi elhelyezésére nyílna lehetőségük. Akkor a kórház a következőket vállalta: a kiépített új 
kerítésen elhelyezésre kerülne egy kapu, mely a látogatási idő előtt fél órával kinyitásra kerülne, így 
biztosítaná a látogatási időben megnövekedő gépkocsik elhelyezési lehetőséget, majd a látogatási időt 
követően bezárásra kerülne. Ez az első időszakban így is történt, manapság azonban már zárva van a 
kapu. Az időközben elkészült új parkolót, amely több száz méterre van a kórház épületétől, 
gyakorlatilag senki nem használja. A nagy számú látogató és járóbeteg, valamint a sürgősségi betegek 
érthető okok miatt minél közelebb próbálnak parkolni a kórház bejáratához, hiszen többnyire az 
időseknek és betegségben szenvedőknek a több száz méteres gyaloglás nehézséget okoz.  
 
Mivel a központosítás miatt a Megyei Kórházunk egyre zsúfoltabbá vált, valamint az Izsáki úti 
intézmények is itt kerültek elhelyezésre, ez egy akkora gépjármű forgalomnövekedést okozott a 
környéknek, melynek kezelésére véleményem szerint a Kormányzatnak gondoskodnia kellett volna. 
Ez nem történt meg, ezért mindenki a várostól várja a megoldást. Én ezt igazságtalannak tartom annál 
is inkább, mert városunk saját forrásból évről-évre több tíz millió forinttal támogatja a Megyei Kórház 
működését. 
 
Arra kérem tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a probléma megoldása érdekében kérjen segítséget a 
városunk országgyűlési képviselőitől, különös tekintettel dr. Zombor Gábortól, korábbi kórház 
főigazgatótól, volt polgármesterünktől, aki bizonyára jól ismeri a problémát.  
 
Kérje meg őket arra, hogy központi forrásból biztosítsák mielőbb az ingyenes parkolási lehetőséget a 
kórház még szabad területén, minél közelebb a kórházi szárnyhoz. Ha más megoldás nincs, akkor a 
korábban lekerített terület adják vissza a betegeknek és a látogatóknak.  
 
 
Kecskemét, 2017. október 18. 
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