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Demeter Márta országgyűlési képviselő részére
Magyar Szocialista Párt képviselő csoportja
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PARLF-MIN/68/2 (2016 )

Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerint
hozzám intézett, „Mi lesz a jogutód nélkül megszűnő intézmények által ellátott feladatokkal?” című,
K/8833. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

A háttérintézmények jövőjéről a Kormány még nem döntött, a 2016. január 20-ai ülésén az erre
vonatkozó előterjesztést első olvasatban tárgyalta. Ezzel összefüggésben azonban rögzíteni
kívánom, hogy az Alaptörvény és a jogrendszer általános elvei szerint a mindenkor i
kormányzatnak megvan az a felhatalmazása - mint a végrehajtó hatalom birtokosának -, hog y
tudása, meggyőződése, a választásokon kapott mandátuma és felhatalmazása alapján rendezz e
be a végrehajtó hatalmat, az erre szolgáló alkotmányos és jogi keretek között.

Amennyiben a Kormány valamely hivatal esetében jogutód nélküli megszüntetésr ől döntene ,
az nem jelenti azt automatikusan, hogy a hivatal által korábban ellátott állami feladat ellátatlan
maradna a jövőben. Az átalakítás egyik célja az egyes központi hivatali feladatellátáso k
párhuzamosságának kiszűrése .

Tisztelettel:

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 Telefon (06 1) 795 3079 Fax (06 1) 795 0 ,162



MINISZTERELNÖKSÉG

Kövér László Elnök Úr
részére

Magyar Országgyűlés
Budapest 2016 . február 24 .

PARLF-MIN/ 68/3 (2016)

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .

pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Demeter Márta (MSZP) országgyű lési képviselő „Mi lesz a jogutód nélkül megszűnő intézmények
által ellátott feladatokkal?” című, K/8833 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott

válaszomat .

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos ter 1-3 . Telefon . (06 1) 795 3079 Fax (06 1) 795 046 2


	page 1
	page 2

