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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
dr. Molnár Zsolt (MSZP) országgyűlési képviselő ,, Változik-e a budapesti köqogi 
rendszer?" című, K/695. és K/747. számú írásbeli választ igénylő kérdéseire adott
válaszomat.
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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdésében foglaltak alapján
Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz a,,Változik-e a budapesti kö;jogi rendszer?" című,
K/695., majd K/747. számon benyújtott írásbeli kérdésére az alábbi választ adom.

A 2010-es parlamenti és önkormányzati választások után olyan új típusú együttműködés jött
létre a Kormány és a főváros vezetése között, amelynek köszönhetően Budapest példátlan
léptékű fejlődésnek indult. Ennek az együttműködésnek köszönhető az is, hogy a húsz évig
regnáló baloldali-liberális városvezetés által elmulasztott, félbehagyott, vagy hibásan
kivitelezett fejlesztéseket sikerül (és részben már sikerült) pótolni, befejezni, illetve kijavítani.
A Kormány és a főváros közös célja, hogy 2030-ra Budapest a legjobb életminőséget nyújtó
nagyvárosok egyike legyen Európában. Ennek érdekében 2019-ben elkészül Budapest tízéves
fejlesztési terve, a 2020 és 2030 közötti időszakra szóló stratégiai városfejlesztési koncepció.

A rendszerváltás óta nem volt arra példa, hogy a Budapest fejlesztéséért való kormányzati
felelősség egy Minisztérium hatáskörében kifejezetten megjelenjen. A Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet értelmében a
Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest fejlesztésével kapcsolatos kormányzati
feladatait a főpolgármesterrel együttműködve látja el. Ennek megfelelően a kormány és a
főváros vezetésének szakmai együttműködése minden eddiginél szorosabb.

Tájékoztatom továbbá Képviselő Urat arról is, hogy jelen pillanatban az önkormányzati
rendszert érintő átalakítási javaslat nincs se a Kormány, se az Országgyűlés asztalán, ráadásul
a kérdésben szabályozási kompetenciával nem a Kormány, hanem az Országgyűlés
rendelkezik.
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