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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 .

melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
Dr. Varga László (MSZP) országgyűlési képviselő „Miben feladatokat lát el az új
államtitkárság?” című, K/174. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2018. június „S:”

Tisztelettel :

dr. Gulyás Gergely

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3, Telefon (06 1) 795 3079 Fax' (06 1) 795 0462
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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (9) bekezdésében foglaltak

alapján a hozzám intézett, „Milyen feladatokat lát el az új államtitkárság?” című, K/174 .

számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

Kiindulópontunk, hogy sikeres Budapest nélkül nincs sikeres és er ős Magyarország .

Tarlós István főpolgármester úr munkájának is hála, a főváros nagy siker küszöbén áll, s

az elmúlt évek szemmel látható előrelépéseit követően ma már komolyan állítható, hogy

Budapest 2030-ra Európa egyik legélhet őbb városa, egyik legjobb helye lehet . Annak

érdekében, hogy a lehet őség valósággá váljon, a Kormány oldalán is koncentráltabb

irányításra, tervszerűbb, összehangoltabb, egységesebb budapesti kormányzat i

városépítő munkára van szükség. Ezért jött létre a Miniszterelnökségen belül a

Budapestért és a Fővárosi Agglomerációért Felelős Államtitkárság . A változás, hogy a z

eddig különböző minisztériumok és állami szervek által gyakorolt kormányzati

fejlesztési feladatokat a Kormány egy központba szervezze . Az Államtitkárság egyik

legfontosabb feladata egy tízéves, a 2020-2030 közötti id őszakra szóló, stratégiai

városfejlesztési koncepció elkészítése, a f ővárossal és Budapest polgáraival közösen .

További kérdésére válaszolva tájékoztatom Képvisel ő Urat, hogy a Kormány 1251/2018 .

(V. 25 .) Korm. határozatával 2018 . május 18 . napjától Gyopáros Alpárt a Modern

Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezte ki. A jövőben a

kormánybiztos feladatkörébe tartozik a Kormány és a megyei jogú városok

önkormányzatai között létrejött együttm űködési megállapodások végrehajtásána k

irányítása .

Budapest, 2018. június „S”

Tisztelettel :

dr. Gulyás Gergely

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1—3 Telefon (06 1) 795 3079 Fax : (06 1) 795 0462
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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24 .) OGY határozat 2 .
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) országgyűlési képvisel ő „Miben feladatokat lát el az új

államtitkárság?” cím ű , K/174. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .
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Tisztelt Képviselő Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (9) bekezdésében foglaltak

alapján a hozzám intézett, „Milyen feladatokat lát el az új államtitkárság?” című, K/174.

számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

Kiindulópontunk, hogy sikeres Budapest nélkül nincs sikeres és er ős Magyarország .

Tarlós István főpolgármester úr munkájának is hála, a főváros nagy siker küszöbén áll, s

az elmúlt évek szemmel látható el őrelépéseit követően ma'már komolyan állítható, hogy

Budapest 2030-ra Európa egyik legélhetőbb városa, egyik legjobb helye lehet. Annak

érdekében, hogy a lehet őség valósággá váljon, a Kormány oldalán is koncentráltab b

irányításra, tervszerűbb, összehangoltabb, egységesebb budapesti kormányzati

városépítő munkára van szükség . Ezért jött létre a Miniszterelnökségen belül a

Budapestért és a Fővárosi Agglomerációért Felelős Államtitkárság . A változás, hogy az

eddig különböző minisztériumok és állami szervek által gyakorolt kormányzati

fejlesztési feladatokat a Kormány egy központba szervezze . Az Államtitkárság egyi k

legfontosabb feladata egy tízéves, a 2020-2030 közötti id őszakra szóló, stratégiai

városfejlesztési koncepció elkészítése, a f ővárossal és Budapest polgáraival közösen .

További kérdésére válaszolva .tájékoztatom Képvisel ő Urat, hogy a Kormány 1251/2018 .

(V. 25 .) Korm. határozatával 2018 . május 18. napjától Gyopáros Alpárt a Moder n

Települések Fejlesztéséért felel ős kormánybiztossá nevezte ki. A jövőben a

kormánybiztos feladatkörébe tartozik a Kormány és a megyei jogú városok

önkormányzatai között létrejött együttm űködési megállapodások végrehajtásána k

irányítása .
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