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Budapest

Főváros 1 Főpolgármesteri

Hivatal

MSZP-s képviselök nevében

0001
F. Kgy.

2D17 MARC 0 1.

árgy:
Módosító
inditvány
a
Fövárosi
özgyülés
rendkívüli
2017. március 1.-i
lésének meghívó szerinti 1. napirendi pontjához.

Közgyűlés!

Tisztelt

A Fővárosi Közgyűlés MSZP-s képviselői nevében a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (Xll.12.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (5) bekezdése alapján a Fővárosi
Közgyűlés 2017. március 1-i ülésének meghívó szerinti „1. Javaslat a 2024. évi nyári olimpia és
paralimpia pályázat visszavonására" tárgyú napirendi pontjához az alábbi

MÓDOSÍTÓ JAVASLATOT
terjesztjük
A Fővárosi
/A

elő.

Közgyűlés

Fővárosi Közgyűlés

úgy dönt, hogy az előterjesztés az alábbi 4. sz. határozati javaslattal egészül ki:
úgy dönt, hogy:!

visszautasítja Lázár János miniszter azon kijelentését, hogy „Budapestnek nem kellett az olimpiára
ezermilliárd forint fejlesztési forrás, így abból a vidék fejleszthető". Egyúttal felkéri a főpolgármestert,
hogy az olimpiai pályázattal kapcsolatos kormányhatározatokban nevesített közlekedési beruházások
megvalósulása érdekében, különös tekintettel a Ferihegyi gyorsforgalmi út modernizálására folytasson
tárgyalásokat a Magyar Kormánnyal.
Határidő:

azonnal

felelős: Főpolgármester

Döntéshozatal módja: A döntés meghozatalához egyszerű többségű szavazás szükséges.
Budapest, 2017. február 28.
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Szaniszló Sándor
fóvárosi MSZP képviselő
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A Fővárosi Közgyűlés MSZP-s képviselői nevében a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (Xll.12.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (5) bekezdése alapján a Fővárosi
Közgyűlés 2017. március 1-i ülésének meghívó szerinti „J. Javaslat a 2024. évi nyári olimpia és
paralimpia pályázat visszavonására" tárgyú napirendi pontjához az alábbi

MÓDOSÍTÓ JAVASLATOT
terjesztjük
A Fővárosi
/A

elő.

Közgyűlés

Fővárosi Közgyűlés

úgy dönt, hogy az előterjesztés az alábbi határozati javaslattal egészül ki:
úgy dönt, hogy:/

az 1. sz. határozati javaslat úgy módosul, hogy:

hatályon kívül helyezi a 774/2015. (06.23). Főv. Kgy. határozatot a társadalmi támogatottság hiányára
való tekintettel, amelynek megteremtésére a Kormány még kísérletet sem tett, a Magyar Olimpiai
Bizottsággal közösen visszavonja a2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok
megrendezésére irányuló pályázatát, és felkéri a füpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről
a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével közösen értesítse a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot.
Határidő:

azonnal

.felelős: Főpolgármester

Döntéshozatal módja: A döntés 1neghozatalához egyszerű többségű szavazás szükséges.

Budapest, 2017. február 28.
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Tisztelt

ozgyűlés
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Közgyűlés!

A Fővárosi Közgyűlés MSZP-s képviselői nevében a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII.12.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (5) bekezdése alapján a Fővárosi
Közgyűlés 2017. március 1.-i ülésének meghívó szerinti „ 1. Javaslat a 2024. évi nyári olimpia és
paralimpia pályázat visszavonására" tárgyú napirendi pontjához az alábbi

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT OT
terjesztjük
A Fővárosi

elő.

Közgyűlés úgy

dönt, hogy az

előterjesztés

az alábbi 4. sz. határozati javaslattal egészül ki:

Ideiglenes vizsgálóbizottságot hoz létre a Fővárosi Önkormányzat résztulajdonában álló Budapest 2024
Nonprofit Zrt. által a 2024. évi Budapestre tervezett nyári olimpiai és paralimpiai játékok előkészítésére
fordított költségek kivizsgálására.

Határidő:

azonnal

felelős: Főpolgármester

Döntéshozatal módja: A döntés meghozatalához egyszerű többségű szavazás szükséges.

Budapest, 2017. február 28.
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