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Előterjesztői kiegészítés a „Javaslat a 2024.
évi nyári olimpiai és paralimpiai pályázat
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Előterjesztői

a

egyeztetésre megküldve:
0

a Fővárosi Közgyűlés állandó
bizottságai és a Tanácsnok
részére

kiegészítés

Kőzgyűlés

Tisztelt

Főpolgármester-helyettesi

részére

Közgyűlés!

A Főváros i Közgyűlés 2015. december 2-i ülésén 1553/2015.(12.02.) Főv. Kgy. határozatával úgy döntött,
hogy Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Olimpiai Bizottság alapító részvényesek 2017.
december 31 -ig tartó határozott időtartamra megalapítják a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot (a továbbiakban: Budapest2024 NZrt. vagy Társaság), a két alapító részvényes 50-50
%-os részvételével. A Társaság alaptőkéje 250 millió Ft, amelyből Budapest Főváros Önkormányzata pénzbeli
hozzájárulása 125 millió forint volt. A Budapest2024 NZrt. feladata, hogy a 2024-es nyári olimpiai és
paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázattal összefüggö feladatokat ellássa.
Tekintettel arra, hogy a XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről
szóló 2016. évi LVIII. törvény 9. § (5) bekezdése alapján a Budapest 2024 Zrt. működéséhez szükséges
forrásokat a központi költségvetés biztosítja, a Főváros i Önkormányzat a pályázat előkészítésére szerződést
nem kötött, megrendelést nem adott, lgy teljesítési igazolásokat sem állított ki. Levélben kerestük meg a
Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság eddigi tevékenységéről, különös tekintettel annak
gazdálkodásáról számoljon be, valamint térjen ki a cég gazdasági és pénzügyi helyzetére is.
2017 . február 22-én Magyarország Kormánya áttekintette és értékelte a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és
XVII. nyári paralimpiai játékok rendezési jogáért kiírt budapesti pályázat helyzetét és - a Fővárosi
Közgyűléshez hasonlóan - megállapította, hogy a pályázat benyújtásakor még meglévő politikai egység
helyreállíthatatlanul felbomlott. A Kormány 1093/2017. (II. 22.) Korm. határozatával - a városvezetés
egyetértésével - felkérte a Főváros i Közgyűlést és a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét, hogy az Olimpia
megrendezésére vonatkozó pályázatot vonja vissza.
A megváltozott körülményekre, a pályázat visszavonására tekintettel indokolatlannak tartjuk a Budapest2024
NZrt. működésének 2017. december 31-ig való fenntartását. A Társaság igazgatósága 2017. február 23-i
ülésén áttekintette a pályázat várható visszavonása kapcsán szükséges lépéseket, és azt a javaslatot tette a
részvényeseknek, hogy fontolják meg a Társaság jogutód nélküli megszüntetését.
Az igazgatóság ugyanezen ülésén arról is rendelkezett, hogy a Társaság - a működésének lezárásával
kapcsolatos elengedhetetlen kiadások kivételével - további kötelezettséget nem vállalhat, és egyúttal felkérte
a vezérigazgatót, hogy haladéktalanul kezdje meg a Társaság szerződéses kapcsolatai lezárásának, a
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Társaság szerződéses partnereivel való elszámolás folyamatának a felmérését, különös tekintettel annak
ütemezésére és várható költségeire.

A fent leírtakra tekintettel javasoljuk, hogy a

közgyűlés

az eredeti

előterjesztésben

foglalt döntési javaslatok

mellett az alábbi határozati javaslatról is hozzon döntést!

Határozati javaslat

A

Fővárosi Közgyűlés

úgy dönt, hogy:

1.
Felkéri a Főpolgármestert, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogutód
nélküli megszüntetésének megkezdése érdekében szükséges döntési javaslatokat készítse e lő és
döntéshozatal céljából terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
határidő:

2017.04.30.

felelős:

Tarlós István főpolgármester

Határozathozatal módja:

egyszerű

szavazattöbbség
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