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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. Oláh Lajos (DK) országgyűlési képvisel ő „Kíván-e a' Kormány a VI. és VII. kerület i

lakók, vendéglátók, és kerületi önkormányzatok együttm űködésével egy hosszútávú stratégiá t

kialakítani a bulinegyeddel kapcsolatosan?” című , K/203 . számú írásbeli választ igényl ő
kérdésére adott válaszomat .
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Dr. Oláh Lajos országgyűlési képviselő részére
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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (9) bekezdésében foglalta k

alapján a Rogán Antal miniszter úrhoz intézett, „Kíván-e a Kormány a VI . és VII. kerület i

lakók, vendéglátók, és kerületi önkormányzatok együttm űködésével egy hosszútávú stratégiá t

kialakítani a bulinegyeddel kapcsolatosan? ” című , K/203 . számú írásbeli kérdésére az alábbi

választ adom .

A 2010 óta eltelt időszak fővárosi fejlesztései nem csak a helyi polgárok életminőségét

javították, hanem egyre népszerűbb turisztikai célponttá is tették Budapestet . Számos

nemzetközi ranglista, újságcikk is bizonyítja, hogy fővárosunk a külföldiek szemében a
világ egyik legvonzóbb turisztikai desztinációja, s a kontinens egyik legbiztonságosab b

és egyben legérdekesebb városa lett .

Bizonyára Képvisel ő úr is egyetért abban, hogy ez a fellendülés minden magyar embe r

számára büszkeséget jelenthet . Természetes azonban, hogy ezzel párhuzamosan minde n

érintett állami és önkormányzati szereplőnek az is a kötelessége, hogy folyamatos

elemezze a helyzetet annak érdekében, hogy az itt él ők és az ide látogatók igénye i

minden időpillanatban összhangban legyenek .

A Kormány természetesen kész segítséget nyújtani, közvetíteni, ha ez szükséges és az

érintett felek közösen kérik . Célunk, hogy a budapestiek a város fejlődésével összefüggő
előnyökből minél nagyobb, míg az esetleges hátrányokból minél kisebb mértékben

részesüljenek .

Budapest, 2018 . június „5”

Tisztelettel :

dr. Gulyás Gergely

1055 Budapest, Kossuth La~~s tér 1-3 . Telefon (06-1) 795 3079 Fa..' (06-1) 795 6062


	page 1
	page 2

