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Tisztelt Közgyűlés! 

 

Király József képviselő úr a mellékelt, Bács-Kiskun Megyei Kórház parkolójával kapcsolatos 

interpellációját juttatta el hozzám 2017. október 18. napján, melyről az alábbiak szerint 

tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést: 

 

Király József képviselő úr, miként azt az interpellációban is jelzi, a közgyűlés 2017. 

szeptember 21-i ülésére is ugyanezen témakörben interpellált, amelyre készült választ a 

közgyűlés 212/2017. (IX.21.) határozatával elfogadta. 

 

A tárgykörben ismételten benyújtott interpellációban jelzett „újabb dokumentumok”, 

előzményi ügyiratok alapján, amelyek 2000-ig visszanyúló kórházi szándékokról szólnak, a 

jelen ügyhöz megítéléséhez szervesen tartozóan annyi állapítható meg, hogy – kérelemre – 

2000. évben hatósági igazolás alapján az akkori 2385/7 hrsz-ú ingatlan művelési ága a 

tényleges terület felhasználási célnak megfelelően intézményi parkolóra változott. Ezt 

követően a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza még ugyanebben az évben kérelmet 

nyújtott be az intézményi parkolók egy részének kerítéssel való elzárása érdekében, amely 

kerítésépítés meg is valósult. Ezen körülmények fényében is helytálló a 2017. szeptember 21-i 

közgyűlési ülésre készült beszámolóban foglalt megállapítás, miszerint a Bács-Kiskun 

Megyei Kórháznak saját hatáskörében kell megoldást találnia az ingatlanán belül a parkolási 

problémák megoldására. 

 

A jelzett parkolási igények központi költségvetési forrásokból történő kielégítésének 

lehetőségéről már az interpelláció benyújtását megelőzően egyeztetéseket folytattunk a 

kórház vezetésével. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 40. § 

(4) bekezdésére tekintettel kérem Tisztelt Képviselő Urat, hogy szíveskedjen a választ 

elfogadni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen 

beszámolóban foglaltakat szíveskedjen elfogadni. 

 

Kecskemét, 2017. október 20. 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2017. (X.26.) határozata 

Képviselői interpelláció és az arra adott válasz a Bács-Kiskun Megyei Kórház 

parkolójával kapcsolatban 

 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 25.871-2/2017. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolót elfogadja. 


