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Kesziilt a 2017. marcius 22. napjan tartando kipviseki-testilleti illisre
Ki szitette : Vajda Zoltdn
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Tdrw: 316/2016. (X 26.) Kt hatdrozat (Tdmogad
nyilatkozat elfugaddsa a ,,Budnpest 2A24" olimpiai
p dly dzathoz kap csolfiddan) visszavondsa

Tisztelt K6pvisel&testiilet !

A F6v6rosi Kdzgyules 2015. ifiniusi iil6s6n dont6tt arrol, hogy phlyiuatot nyujt be a 2024

evi X)OflII ny6ri olimpiai es paralimpiai jit6kok megrendezesenek joghert.

Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormhnyzat Kepviselo-testtilete, LQ16.=okt6ber 26i
tiles6n Szhsz J6zsef alpolgirmester ur eloterjeszteserol hosszasan - esetenkent szemelyeskedo

hangnemben - tirgyalt, majd kizfur6lag a Fidesz kepvisel6inek igen szavazathval (12 igen,2

nem 6s 2tartbzkodis mellett) elfogadta azalibbi hat6rozatot:

HATANO ZAT:
31612016. (X. 26.) Kt. Budapest F6varos XVI. keriileti
Onkormiinyzat Kepviselci-testtilete kinyitvtinitja azon sz6nd6k6t, hogy'

trimogatja a ,,Budapest 2024" olimpiai pilyhzatot.
Felkeri a polgiirmestert, hogy a tamogat6 nyilatkozatot hildje meg a

,,Budapest 2024" olimpiai pityiuat vezet6j6nek.
Hatarid6: 2016. november 30.

Felel6s : Kov6cs P6ter polg6.rmester

2016 6v v6sdn, egy civil szervezet (nevezetesen a Momentum Mozgalom) nepszavazilsi

kezdemenyez6st nyrijtott be az olimpia budapesti megrendezes6r5l, amelyet a FSv6rosi

VAlasaisi Bizotts6e GVB) i6v6haevott. A Kirria 2017. ianu{r -10._:i Knk.IV 38.2041201612.

v6mir) hatirozatbval erdemi vizsg6lat n6lktil elutasitotta a feltilvizsg6lati kerelmet es igy a

F6vrirosi Vilasaisi Bizottsig 312016. (XII.7.) szimf hatfurozatajoger6re emelkedett. Ezek

alapj6n megkezd6ddtt azaliirisgyujt6s a hitelesitett iven, amelyen az alibbi szerepel:

ALUL|R)TTAK HELYI NEPSZAVAZ"/iS ruT(NESq,T KEZDEMET{YEZZUX,EZ,qilNNT
KERDESBFN: ,,Egtetdrt-e On azzal, hogt Budapst Frivaros Onkormdnyzata vonja vissza a

2024. dvi nyari olimpiai es paralimpiai jdndkok megrendezdsere iranyulo palyamtat?".

AZ6veczResearchKutat6int6zetWismertetettfelmeresealapj6na2024-es
olimpiai rendez6s t6mogatottsiga jelent6sen csdkkent, az ellenzok6 pedig jelentosen n5u. Ket

6s f6lszer tdbben vannak a fibvirosi olimpiaellenes polg6.rok, mint a t6mogatok - azok

kor6ben, akik biaosan elmenn6nek szavazni, 62,7yo leszavaznil- 6s csak 24,5yo t6mogatn6 a

rendez6st. (Figyelemremelt6, hogy m6r csak a Fidesz szimpatizfunsai, illetve a legfeljebb

nyolc eltal6nost elv€gzlk kor6ben nagyobb az olimpia n6pszenis6ge, mint elutasitotts6ga.) A
fentiek f6ny6ben egy6bk6nt felett6bb vissz6s Kov6cs Peter polg6rmester tr (a N6pszava2fi
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februrir lGi szimiban megielent) nyilatkozat4 miszerint ,nincs sziiksig az olimpia
kirddsdben niDszavazasra. mert a mapvar emberek fibbsige tdmogatia, hosv Buda.Desten

sze rve zziink olimpidl" .

2017. februdr l7-1!n a Momentum Mozqalom kepvisel6i 266.155 budaoesti polsir aleiriset
adt6k it a F6vdrosi V6laszt6si Iroda @VI) reszere. Megiegyzendo, hogy ezek kdz6tt szerepelt

az a 2.192 kertileti polgri.'r alAirdsa is, akik e sorok ir6jAnak szervezeseben tdrldnt gyiijtesek

soriin jelea6k egyet6rtd tamogatdsukat - tovibbi t6bb ezer keruleti polgdr pedig egyeb

szervezetek gy(rjt6sekor irtak al6. 2017. mdrcius elei6n az FYI jeleae, hogy - alacsony,

mintegy l2Yo-os 6w6nytelens6gi mutat6 mellett - a sziiks6ges sz6m[r aliiris hitelesitese

megt6nent.

B,ir 2O17. febrtir 22-6n a F6vrirosi K6zgyul6s meg ,,dodonai" megfogalmaz6sir haterozatot

hozott, egy h6ttel kis6bb 20I7. mircius l-6n Tarl6s Istvin ftipolgrirmester, Bagdy G6bor
Iiipolgirmester-helyettes, valamint a testtilet valamennyi fideszes k6pvisel6j6nek javaslatira,
22 ige\ 6 nem szavazattal - fgy d6nt6tt, hogy a Magyar Olimpiai gizottqiggal (MOB)
k6z6sen visszavonja a 2024. evi nydri olimpiai es paralimpiai jitdkok megrendez6s6re

ir6nyul6 pllylzatAg es felkerte a f6polgirmestert, hogy a d6nt6sr6l a MOB elnok6vel kozdsen

ertesitse a Nemzetkdzi Olimpiai Bizottsegot.

K6rem a tisztelt Kdpvisel6-testtiletet az el6teriesa6sem meslirsval6srira 6s - ktilonos
figyelemmel a 2016. okt6ber 26-i KT iiles 6t4 jelen el<iterjesaesben reszletezett
fejlemdnyeke - az alAbbi hatiirozat elfogaddsrira!

IlaLirozati iavaslat

Budaoest F6viros XVI. kenila Onkorm6nvzat Kdpvisel6-testiil de a, 31612016.

(X 26 ) Kt. hathrozatht - amelyben kinyilvinitotta azon szindek6t, hogy
t6,rnogatja a ,,Bu dapest 2024" olimpiai pilyiuztot - visszavonja.

Hat{rid6: 2017 . mircius 24.

Felel6s: Kov6cs Peter polgiirmester
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