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I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

2015. júliusában Budapest és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elküldte a 2024
paralimpiára vonatkozó pályázati szándéknyilatkozatát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság

2015. decemberében a budapesti közgyűlés, az olimpia megrendezéséről kezdeményezett népszavazás 
kiírási javaslatot elutasította. 

2016. őszén elkészült és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) leadásra került az olimpiai 
pályázat második szakaszához kapcsolódó pályázati anyag.

2017. január 18. napján hitelesítette a Fővárosi Választási Bizottság a 
aláírásgyűjtő íveit, melyre figyelemmel 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

júliusában Budapest és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elküldte a 2024
paralimpiára vonatkozó pályázati szándéknyilatkozatát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság

decemberében a budapesti közgyűlés, az olimpia megrendezéséről kezdeményezett népszavazás 

2016. őszén elkészült és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) leadásra került az olimpiai 
szakaszához kapcsolódó pályázati anyag. 

2017. január 18. napján hitelesítette a Fővárosi Választási Bizottság a Momentum Mozgalom 
aláírásgyűjtő íveit, melyre figyelemmel január 19. napján elkezdődött az aláírásgyűjtés
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 

………… sz. napirend 

megrendezéséről szóló 

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség 

júliusában Budapest és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elküldte a 2024-es olimpiára és 
paralimpiára vonatkozó pályázati szándéknyilatkozatát a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz (NOB). 

decemberében a budapesti közgyűlés, az olimpia megrendezéséről kezdeményezett népszavazás 

2016. őszén elkészült és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) leadásra került az olimpiai 

Momentum Mozgalom 
január 19. napján elkezdődött az aláírásgyűjtés a következő 
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kérdés tárgyában: “Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. 
évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát”?. Amennyiben 30 nap 
alatt összegyűlik a minimálisan 138 ezer érvényes támogató aláírás, abban az esetben helyi 
népszavazásra kerül sor. 

Józsefváros Képviselő-testülete 188/2016. (IX.08.) sz. határozatában úgy dönött, hogy felkéri a 
józsefvárosi választópolgárokat, hogy a 2016. október 2-ai népszavazáson vegyenek részt, ne hagyják, 
hogy mások döntsenek jövőnkről és biztonságunkról. A Képviselő-testület ezzel a döntésével hitet tett 
amellett, hogy a népfelség elvének érvényesülését saját eszközeivel kiemelten segíti. 

II. A beterjesztés indoka 

A rendelkezésre álló adatok szerint a korábbi olimpiák átlagos rendezési költsége - az infrastrukturális 
beruházásokkal nem számolva - körülbelül 1524 milliárd forint. Noha a PwC által készített 
megvalósíthatósági tanulmány ehhez képest 774 milliárd forintra becsülte a költségeket, még ez az 
összeg is jelentős, miközben több jelentős tényezőt - közöttük a biztonsági kiadásokat, a környezeti 
ártalmakat és a nem használt infrastruktúra felszámolását - nem vette figyelembe. Mindezt a költséget 
annak többszörösére rúgó infrastruktúrális beruházási költség fejeli meg. 

Mindezekkel szemben Magyarországon ma az alábbi nehézségekkel kell szembenézni: 

 A Magyar Élelmiszerbank Egyesület legutóbbi kutatása szerint hazánkban a teljes lakosság 
23,8 százaléka tartozik a tartósan élelmiszert nélkülözők közé. Legalább 30-40 ezer gyermek 
éhezik, és 200 ezerre tehető azon gyermekek a száma, akik időszakosan nem jutnak elegendő 
élelemhez. 

 Pontos adatok nem állnak rendelkezésre arról, hogy jelenleg hány hajléktalan él 
Magyarországon. A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 2016. február 3. 
napi adatfelvételében összesen 10.206 hajléktalan ember vett részt, közülük 3422 ember az 
utcán élt, 6784 pedig valamely szállásadó intézményben. A teljes létszám ennél biztosan 
sokkal magasabb, ugyanis még az intézmények lakói közül sem mindenki vett részt a 
felmérésben. Egyes kutatások szerint a hajléktalanok száma ma az 50 ezret is eléri. 

 Az egészségügyi ellátás minősége drasztikusan romlik: az alacsony bérek, az orvosi, 
asszisztensi és nővéri pályákat érintő munkaerőhiány, a gyógyításhoz szükséges alapvető 
eszközök és gépek hiánya, az ehetetlen kórházi koszt, a piszkos kórtermek, a megalázó 
hálapénzrendszer naponta ront a helyzeten. 

 A legutóbbi PISA-felmérés eredménye alapján a magyar diákok az OECD országok 
sereghajtói, a pedagógusok bére alacsony. 

A fenti, csak példálózó jellegű felsorolás célja rávilágítani arra, hogy bőven van helye az Olimpiára 
szánt pénznek Magyarországon: minőségi egészségügyi ellátásra és oktatásra, a szegények 
felzárkóztatására kellene fordítani az életszínvonal és a gazdasági versenyképesség fejlesztése 
érdekében. 

A fenti adatok fényében többen arra a megállapításra jutnak, hogy az olimpia rendezésével 
Magyarország (és Budapest) a gazdasági csődöt kockáztatja, és attól tart, hogy az olimpia rendezésére 
fordítandó összegeket a szociális/oktatási/egészségügyi kiadások csökkentésével lehet csak 
finanszírozni. Mások inkább úgy vélik, hogy a nemzeti büszkeségünk épülésében fontos szerepet 
kaphat a 2024. évi olimpiai és paralimpiai játékok megrendezése. 

Mindkét csoport számára a létező legmagasabb legitimációt jelentené, amennyiben egy 
népszavazás döntene a 2024. évi olimpiai és paralimpiai játékok budapesti megrendezésének 
sorsáról. 

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) 
önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti sürgősség indoka: a Képviselő-testület már nem tart 
rendes ülést az aláírásgyűjtés befejezéséig. 

III. Döntés célja és pénzügyi hatása 
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A döntés célja, hogy Józsefváros nyilvánítsa ki azon véleményét, hogy a 2024. évi olimpiai és 
paralimpiai játékok megrendezéséről népszavazás szükséges.  

A döntésnek pénzügyi hatása jelenleg nem ismert. 

IV. Jogszabályi környezet 

A Képviselő-testület döntése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja, a XXIII. cikk (7) 
bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 3. § 
(4) bekezdés, és 41§ (3) bekezdés figyelembe vételével került megfogalmazásra. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. egyetért és támogatja, hogy népszavazás döntsön a 2024. évi olimpiai és paralimpiai játékok 
budapesti megrendezéséről. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. február 02. 

2. felkéri a józsefvárosi választópolgárokat és a Fővárosi Közgyűlés képviselőit, hogy az erről 
szóló népszavazási kezdeményezést támogassák. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. február 02. 

3. az 1-2. pontban foglaltakról a józsefvárosi választópolgárokat internetes honlapján és a 
Józsefváros újságon keresztül tájékoztatja. 

Felelős: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 

Határidő: 2017. február 10. 

4. a népszavazás kitűzése esetére felkéri a józsefvárosi választópolgárokat, hogy a 
népszavazáson vegyenek részt. 

Felelős: polgármester 

Határidő: a népszavazás időpontja 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 

 

Budapest, 2017. január 30.      Jakabfy Tamás 

              képviselő 

Törvényességi ellenőrzés: 
    Danada-Rimán Edina 
               jegyző 
nevében és megbízásából 
 
 
 
       dr Mészár Erika 

aljegyző 
 


