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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 .
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
Dr. Oláh Lajos (DK) országgyűlési képviselő „Milyen hosszútávú stratégia kidolgozásá t
tervezi a Kormány a „bulinegyed "élhetőbbé tétele érdekében?" című, K/205. számú írásbel i
választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2018 . június „5-”
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Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (9) bekezdésében foglaltak a
hozzám intézett, „Milyen hosszútávú stratégia kidolgozását tervezi a Kormány a „bulinegye d
"élhetőbbé tétele érdekében?" című , K/205. számú írásbeli kérdésére az alábbi válasz t
adom .

A 2010 óta eltelt időszak fővárosi fejlesztései nem csak az itt élő polgárok életminőségét
javították, hanem a világ összes pontjából nézve még inkább vonzó turisztikai célponttá
tették Budapestet . A közelmúltban minden bizonnyal Képviselő Úr is találkozhatot t
azon nemzetközi rangsorokkal, újságcikkekkel, amelyek alapján látható, hogy Budapes t
a külföldiek szemében a világ egyik legvonzóbb turisztikai desztinációja, s a kontinen s
egyik legbiztonságosabb és egyben legérdekesebb városa lett .

Ez a fellendülés különösen a budapestiek, de valójában minden magyar számár a
elsősorban büszkeséget és lehetőséget jelent, ezért a Kormány jó szívvel támogatja .
Természetes azonban, hogy ezzel párhuzamosan minden érintett állami é s
önkormányzati szereplőnek az is a kötelessége, hogy folyamatos elemezze a helyzete t
annak érdekében, hogy az itt élők és az ide látogatók igényei minden id őpillanatban
összehangban legyenek .

Tudomásom szerint az erzsébetvárosi „bulinegyedben” lezajlott - érvénytelennek
bizonyult -, az üzletek nyitva tartásáról szóló helyi népszavazás eredményének fényébe n
Budapest VII . kerület Erzsébetváros önkormányzata egyértelm űvé tette: fontos az itt
lakók nyugalmát biztosító pénzügyi források növelése és egyéb intézkedések
meghozatala . Mindezt örömmel vettem tudomásul .

Továbbá ígérhetek Önnek további nyitottságot a Kormány, Budapest és az érintet t
kerületek közötti együttműködésben és egyeztetési hajlandóságban annak érdekében,
hogy a budapestiek a város fejlődésével összefüggő előnyökből minél jobban, míg a z
esetleges hátrányokból minél kevésbé részesüljenek .

Budapest, 2018 . június „5.”
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